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RESUMO 

 

 

NOMURA, G. M. Análise da pronúncia de aprendizes japoneses no Brasil: produção das 

estruturas silábicas CVC e CCV. 2013. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

 

Apesar de o Brasil ser o país com a maior comunidade japonesa fora do Japão, ainda há 

poucos estudos sobre a aquisição e aprendizagem do português por falantes japoneses. 

Partindo da descrição do sistema silábico da língua portuguesa (CÂMARA JR., 1970; 

FERREIRA NETTO, 2001; CRISTÓFARO SILVA, 2009; CAGLIARI, 2007; 

CAVALIERE, 2005)  e da língua japonesa (SHIBATANI, 1987; ITÔ, 1986; 

McCAWLEY, 1968; HINDS, 1986), pretende-se observar por meio da Análise de Erros 

(CORDER, 1967) quais as estratégias utilizadas por falantes japoneses em processo de 

aprendizagem da língua portuguesa para pronunciar duas estruturas silábicas que não 

existem em sua língua materna: sílabas CVC terminadas em /r/ ou /s/, e sílabas com mais 

de uma consoante pré-vocálica do tipo CCV, com /r/ ou /l/ ocupando a segunda posição 

de ataque. A partir dessa observação, busca-se determinar quais dessas estruturas 

representam maior dificuldade para o aprendiz japonês. Para a composição do corpus, 

foram criados dezenove nomes fictícios com as estruturas silábicas em questão e sete 

informantes foram gravados. Ainda que não tenha sido uma pesquisa quantitativa, por 

meio da comparação dos resultados foi possível verificar a maior facilidade de produzir 

sílabas CVC em relação às CCV e, para a maioria, o número de acertos foi maior com a 

consoante /s/ em posição de coda e /r/ na segunda posição de ataque complexo. Quanto à 

estratégia utilizada, o uso de inserção vocálica foi maior que o de apagamento, exceto 

quando /r/ ocupa a posição de coda. A pesquisa mostrou que a dificuldade maior ou menor 

do aprendiz pode ser entendida a partir de processos fonológicos que acontecem na L1, no 

caso a língua japonesa. 

 

Palavras-chave: aquisição/aprendizagem de segunda língua (L2); português como 

segunda língua (PL2); língua japonesa; análise de erros; fonologia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

NOMURA, G. M. Analysis of the pronunciation of Japanese learners in Brazil: production 

of syllable structures CVC and CCV. 2013. 140 pp. Master’s Dissertation – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

 

Although Brazil is the country with the largest Japanese community outside Japan, there 

are few studies about Portuguese acquisition and learning by Japanese speakers. Based on 

the description of the syllabic system of the Portuguese language (CÂMARA JR., 1970; 

FERREIRA NETTO, 2001; CRISTÓFARO SILVA, 2009; CAGLIARI, 2007; 

CAVALIERE, 2005)  and of the Japanese language (SHIBATANI, 1987; ITÔ, 1986; 

McCAWLEY, 1968; HINDS, 1986), we intend to observe through Error Analysis 

(CORDER, 1967) the strategies used by Japanese learners of Portuguese to pronounce two 

syllable structures that do not exist in their native language: CVC syllables closed by /r/ 

or /s/ and CCV syllables with /r/ or /l/ in the second onset position. From this observation, 

we seek to determine which of these structures represents more difficulty for Japanese 

learners. To compose the corpus, nineteen fictitious names with the syllabic structure in 

question were created and seven informants were recorded. Although it has not been a 

quantitative research, by comparing the results we could verify that it was easier to produce 

CVC syllables than CCV ones. In addition, for most of the informants, the number of 

correct production was higher with the consonant /s/ in coda position and /r/ in the second 

onset position. For the strategy used, the use of vowel insertion was higher than deletion, 

except when /r/ occupies the coda position. Research has shown that the greater or lesser 

difficulty of the learner can be understood from phonological processes that occur in L1, 

in this case the Japanese language. 

 

Keywords: second language acquisition (SLA); Portuguese as a Second Language (PSL); 

Japanese language; Error Analysis; phonology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Censo Demográfico do ano 2000, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apontava 510.068 estrangeiros vivendo no Brasil. Em primeiro lugar 

apareciam os portugueses, seguidos por japoneses, italianos e espanhóis. Esse número vinha 

diminuindo a cada Censo na segunda metade do século XX, mostrando que o grande fluxo 

imigratório ocorreu até a década de 1950. Além da menor quantidade de imigrantes chegando 

ao país, o declínio nesses números pode estar relacionado também à mortalidade dos 

estrangeiros com idade avançada que chegaram ao país durante as grandes ondas migratórias 

do início do século XX (IBGE, 2011).  

Contudo, durante a primeira década do século XXI, o Brasil passou por um grande 

crescimento econômico e ganhou maior projeção no exterior. Esse fato somado à crise 

econômica de 2008 nos Estados Unidos, ao consequente agravamento da crise financeira na 

Europa e às restrições para a entrada de imigrantes nesses países tornaram o Brasil um grande 

atrativo para estrangeiros que desejam não apenas visitar, mas trabalhar e fixar residência no 

país (FELLET, 2012; FREIRE, 2012; OLAVO, 2010). Influenciado por esses fatores, houve 

um aumento de 84% no número de estrangeiros vivendo no Brasil – chegando a 942 mil –, o 

que indica uma nova onda imigratória para o país.  

Nos últimos anos, como pode ser observado nos gráficos 1.1 e 1.2, o Ministério do 

Trabalho e Emprego registrou um número crescente na emissão de autorizações de trabalho 

para estrangeiros no Brasil. 

Gráfico 1.1 – Autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros de 2009 a 20111 

                                                           
1 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (Coordenadoria Geral de Imigração). Relação das autorizações 

de trabalhos concedidas até 2012. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 

07 jan. 2013. 
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Gráfico 1.2 – Comparativo das autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros em 2011 e 

20122 

 

Além disso, é crescente o número de estrangeiros que fixam residência no Brasil e obtêm 

visto permanente por união estável com cidadão brasileiro, abrigo político ou situações 

especiais envolvendo investidores estrangeiros, como pode ser visto no gráfico 1.3. Essa 

quantidade de autorizações triplicou em 2012, como mostra o gráfico 1.4. 

 

Gráfico 1.3 – Autorizações concedidas pelo Conselho Nacional de Imigração3 

 

                                                           
2 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (Coordenadoria Geral de Imigração). Relação das autorizações 

de trabalhos concedidas até 2012. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 

07 jan. 2013. 
3 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (Coordenadoria Geral de Imigração). Resumo das autorizações 

concedidas pelo Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 07 jan. 2013. 
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Gráfico 1.4 – Comparativo das autorizações concedidas em 2011 e 20124 

 

Dos estrangeiros no país, os japoneses têm representatividade expressiva. De acordo 

com dados divulgados em 2009 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil abrigava 

128.090 estrangeiros de nacionalidade japonesa, número suficiente para classificá-lo como o 

país com a maior comunidade de origem japonesa fora do Japão5. 

Estatística divulgada pela Coordenação Geral de Imigração (CGIg)6 mostra que até 

setembro de 2011 foram emitidas 1648 autorizações de trabalho a japoneses, número 33% 

maior se comparado aos doze meses de 2009. Dessa forma, o Japão aparece como o nono país 

que mais enviou estrangeiros ao Brasil, à frente de países europeus como França, Espanha, 

Portugal e países latino-americanos como México, Colômbia, Peru e Argentina. 

Apesar desses números expressivos, há poucos estudos sobre o ensino de português para 

japoneses. Trabalhos nessa área seriam extremamente relevantes para auxiliar os professores 

interessados em lecionar português a esse público. 

Cabe destacar que a área comumente chamada de Português Língua Estrangeira (PLE) 

vem ganhando crescente destaque tanto no âmbito do mercado de trabalho quanto no da 

pesquisa. Devido também à importância do ensino e da pesquisa em relação ao português falado 

por comunidades indígenas, passou-se a utilizar os termos Português Língua Adicional (PLA) 

                                                           
4 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (Coordenadoria Geral de Imigração). Resumo das autorizações 

concedidas pelo Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 07 jan. 2013. 
5 ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MTE. Hoje é Dia Nacional da Imigração Japonesa. Brasília, 18 jun. 

2009. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/imprensa/hoje-e-dia-nacional-da-imigracao-japonesa.htm>. 

Acesso em: 18 jan. 2012. 
6 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (Coordenadoria Geral de Imigração). Autorizações concedidas a 

estrangeiros por país de origem. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/trab_estrang/est_origem.pdf>. 

Acesso em: 18 jan. 2012. 
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e Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL), expressão que será empregado neste 

trabalho para se referir a essa área. 

Almeida Filho (2007) divide as pesquisas feitas na área de PFOL em seis núcleos 

ordenados de acordo com o número de pesquisas encontrados: 

1. Processos de aquisição (ensino/ aprendizagem) 

2. Formação de professores 

3. Material didático 

4. Português x Espanhol 

5. Português L2 em contextos africanos 

6. Aquisição de categorias gramaticais 

 

É notório, como destaca o autor, a “pouca eleição de tópicos mais classicamente 

linguístico-gramaticais como os de aquisição de elementos formais do sistema da língua-alvo” 

(2007, p. 50). 

A classificação feita por Almeida Filho não levou em conta as pesquisas defendidas na 

Universidade de São Paulo. Na relação abaixo, obtida por meio de pesquisa no banco de dados 

do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi) 7 , constam 13 dissertações e 3 teses 

defendidas em PFOL.  

 2002 - A interlíngua na fala de adultos e jovens, aprendizes da língua portuguesa 

(mestrado), Maria do Rosário Montes Gallego 

 2004 - Marcadores discursivos no ensino de português-língua estrangeira (PLE) no 

Brasil (mestrado), Sérgio Duarte Julião da Silva 

 2005 - A identidade brasileira nos livros de português para estrangeiros publicados nos 

Estados Unidos (mestrado), Ana Paula Faria 

 2005 - A identidade cultural no processo de aprendizagem do português língua 

estrangeira (PLE) no Brasil (mestrado), Giselda Fernanda Pereira 

 2007 - A conjugação de ’Ser’ e de ’Ter’ em alguns livros didáticos de português língua 

estrangeira sob a ótica do pensamento complexo (mestrado), Linei Matzenbacher 

Zampietro 

 2008 - A interlíngua na interação dos aprendizes do PLE (mestrado), Maria Sylvia 

Antonioli  

 2008 - Decodificação do português (L2) falado por estrangeiros ingleses e americanos 

(doutorado), Maria do Rosário Montes Gallego 

 2008 - Textos literários no ensino de português-língua estrangeira (PLE) no Brasil 

(mestrado), Neide Tomiko Takahashi 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.usp.br/sibi/>. 
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 2009 - Traços fonético-fonológicos do Português para falantes do espanhol e do inglês: 

segmentos dificultadores para a aquisição do Português Brasileiro (mestrado), Valéria 

Sena de Camargo.  

 2010 - Análise e exploração de marcadores discursivos no ensino de português-língua 

estrangeira (PLE) (doutorado), Sérgio Duarte Julião da Silva 

 2010 - Ensino e aprendizagem de português língua estrangeira: os imigrantes 

bolivianos em São Paulo - uma aproximação sociocultural (doutorado), Maria Eta 

Vieira 

 2011 - Aquisição dos tempos verbais do Português por falantes de línguas Timbira 

(mestrado), Juliana Chaves de Souza   

 2011 - Aquisição de sons do Português por hispano-falantes (mestrado), Flávia Isabel 

da Silva Guimarães 

 2012 - Aquisição dos sons do Português por falantes anglófonos (mestrado), Miley 

Antonia Almeida Guimarães  

 2013 - O léxico da cultura brasileira no livro didático Português Via Brasil: um curso 

avançado para estrangeiros (mestrado), Luhema Santos Ueti 

 2013 - Produção textual no ensino de Português Língua Estrangeira: paralelo entre o 

livro didático e o exame oficial de proficiência Celpe-Bras (mestrado), Rosana Salvini 

Conrado 

 

Como pode ser observado, há pesquisas em relação aos processos de aquisição, 

materiais didáticos e o contraste do português x espanhol, mas também destacam-se as 

pesquisas feitas em relação à aquisição de categorias gramaticais, tópico que seria o menos 

estudado de acordo com a classificação de Almeida Filho. O número de pesquisas feitas na área 

de PFOL na USP está em pleno processo de expansão, consolidado com a criação do Grupo de 

Estudos de Português para Falantes de Outras Línguas (GE-PFOL), em 2009. Contudo, ainda 

não há na lista nenhum trabalho feito sobre a aquisição de português por falantes japoneses.  

Almeida Filho (2009) faz um inventário de dissertações e teses na área de Português 

Língua Estrangeira de 1986 a 2009. Nessa pesquisa, consta apenas uma dissertação relacionada 

ao ensino de português para os japoneses, defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ): 

 

 Ensino do artigo em cursos de português para japoneses, Denise Barros Weiss (1994) 

 

Este trabalho teve como objetivo elaborar uma estratégia didática de ensino 

do uso dos artigos para falantes nativos de japonês. Partiu-se do princípio de 

que as diferenças de marcação morfossintática da definitude em japonês e em 

português dificultam a aprendizagem do uso dos artigos pelos alunos 

japoneses. Verificando-se como se dá o uso dos artigos em português e 

comparando esse uso com o das posposições GA e WA em japonês, chegou-
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se a um dimensionamento das dificuldades dos alunos. A partir desses dados, 

foi montada uma apresentação didática específica para esse grupo de alunos. 

 

Uma busca nos bancos de dados das principais universidades brasileiras aponta para 

mais três trabalhos que não aparecem na lista de Almeida Filho. No banco de dados da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), foi possível encontrar duas dissertações de 

mestrado relacionadas à aquisição do português por falantes de japonês:  

 A interferência fonológica no português falado pelos japoneses na região de Campinas 

(S.P.), Elza Taeko Doi (1983)  

 

Este trabalho visa a registrar as variáveis fonológicas, decorrentes da 

interferência do Japonês no Português falado pelos japoneses, observando a 

influência dos fatores extralingüísticos (idade quando da chegada ao Brasil, 

permanência no Brasil, profissão, residência urbana/rural) que, por hipótese, 

atuariam nessa interferência. Em termos segmentais, a interferência ocorre e 

persiste nos segmentos presentes apenas na língua secundária e nos segmentos 

que, embora presentes em ambos os sistemas, tem diferenças no ponto de 

articulação. Em termos suprasegmentais, o ritmo silábico da língua primária 

influi na realização do Português, na duração maior e mais uniforme das 

sílabas e na ausência de isocronia acentual.Com relação à influência dos 

fatores extralingüísticos, verificou-se que apenas a idade e a profissão atuam 

no Português dos japoneses que apresentam pequeno grau de interferência. A 

intensidade do contacto com a sociedade brasileira suscitaria neles uma atitude 

de maior valorização na pronúncia do Português. 

 

 Aquisição do português como segunda língua: o caso das crianças yuba. Sebastião 

Carlos Leite Gonçalves (1997)  

 

O propósito deste trabalho é fazer um estudo dos estágios iniciais de aquisição 

do Português como segunda língua, por seis crianças de uma comunidade de 

nipo-brasileiros do Brasil. Até a idade escolar, fase em que começa a aquisição 

do Português (L2), estas crianças falam unicamente o Japonês (L1) como 

língua materna. Foi tomado como objeto de estudo um fenômeno sintático que 

diferencia o Japonês do Português: o parâmetro da linearidade (isto é, a ordem 

das palavras). O estudo realizado ampara-se no modelo de princípios e 

parâmetros da teoria da gramática gerativa (Chomsky, 1965, 1981 e 1986), 

correlacionado aos estudos sobre "language transfer" (Odlin, 1989). É 

mostrado que, nesta fase da aquisição de L2, as crianças transferem o 

parâmetro "head last" de sua LI para a L2, uma língua de parâmetro "head 

first", fato que contraria alguns estudos que negam a existência de "transfer" 

(Dulay e Burt, 1974; Dulay et aI., 1982), principalmente no nível sintático 

(Felix, 1975; Paradis e Genesee, 1996). 

 

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi possível encontrar uma dissertação 

relacionada ao tema: 
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 Interferências fonológicas nos falantes bilíngües do português e do japonês: fatores 

socio e psicolinguísticos, Cristina Yukie Miyaki Fuchs (1996) 

 

O presente trabalho é um estudo a respeito das interferências fonêmicas da 

língua japonesa sobre a portuguesa, na fala de informantes nipo-brasileiros de 

algumas regiões do Paraná (região norte e nordeste) e de japoneses da cidade 

de Tóquio, estudantes da língua portuguesa como segunda língua. Decidimos 

realizar este estudo porque o freqüente contato com japoneses e seus 

descendentes, que eram amigos, parentes, conhecidos do trabalho e das 

associações culturais japonesas, despertou um sentimento de curiosidade com 

relação à fala do português realizada por estas pessoas. A metodologia adotada 

foi a de observação direta e de gravações da fala dos informantes, optando-se 

pela análise de dados quantitativa. Os informantes, todos bilíngües, 

adquiriram o japonês como primeira língua e o português como segunda (L2). 

A fim de estender os resultados das análises labovianas, pelas quais a idade, o 

sexo e a escolaridade eram relevantes para explicar a interferência, realizamos 

uma análise destes três fatores ou variáveis, acrescentando outros que 

consideramos importantes. Nossa análise adicionou a estes fatores 

sociolingüísticos de LABOV (1972) os seguintes fatores lingüísticos e 

extralingüísticos: a necessidade e a motivação do aprendiz, a geração, a idade 

em que ocorreu o primeiro contato com a língua portuguesa, o contexto 

lingüístico anterior e o posterior à sílaba da palavra e a ocorrência do fonema 

/l/ ou /r/ em outras sílabas da mesma palavra. A pesquisa demonstrou que os 

informantes estão ligados por interesses étnicos e culturais. Apesar de não 

pertencerem à mesma rede social, ou seja, ainda que muitos informantes não 

se conheçam, os costumes e os hábitos típicos da colônia japonesa 

representam um forte aspecto de vínculo. Os níveis de interferência variaram 

muito conforme a motivação apresentada pelo falante. Os informantes que 

sentiram maior necessidade de aprenderem a língua portuguesa, por variados 

motivos que tenham existido, automaticamente apresentaram uma grande 

motivação e bons resultados na aquisição da segunda língua. Na fala destes 

informantes, notamos um menor nível de interferência e maior desembaraço 

ao comunicarem-se em português. Os fatores lingüísticos também 

demonstraram que alguns contextos específicos facilitam a ocorrência de 

trocas entre os fonemas l\l e Irl mais do que outros. Estes casos serão vistos 

em detalhe posteriormente. Este é um trabalho interdisciplinar que apresenta 

aspectos sócio-culturais e antropológicos, na medida que relata a imigração 

do povo japonês e as fases de adaptação deste povo oriental com costumes tão 

distintos dos do povo brasileiro; além dos aspectos socio e psicolingüísticos, 

representados pelos fatores que influenciam a maior ou menor manutenção da 

interferência fonética da fala dos nipo-brasileiros entrevistados. 

 

Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), consta uma 

dissertação de mestrado na área: 

 

 A monotongação do ditongo nasal átono na fala dos nisseis de Porto Alegre, Adriano 

Takamuri Moraes Arakawa (2005) 
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O tema dessa dissertação é a monotongação do ditongo nasal na fala de 

informantes – com descendência japonesa. Na base de entrevistas gravadas 

organizaram-se os dados para análise na linha variacionista de William Labov. 

Os resultados mostraram que a monotongação do ditongo nasal é um 

fenômeno recorrente que não tem motivação social. Tudo indica que se trata 

de uma variação inerente do sistema que os informantes desta amostra 

incorporam naturalmente à sua fala. 

 

Dos trabalhos citados, apenas Weiss (1994) fez a pesquisa com japoneses em processo 

de aprendizagem da língua portuguesa no Brasil. Miyaki Fuchs (1996) trabalhou com 

estudantes universitários de língua portuguesa na Universidade de Sophia, em Tóquio, e 

imigrantes japoneses que chegaram na primeira metade do século XX e seus descendentes que, 

apesar de terem nascido aqui, tiveram o japonês como L1. Doi (1983) entrevistou dez japoneses 

que fixaram residência tanto na área urbana quanto rural na região de Campinas, mas que não 

passaram por estudo formal da língua portuguesa. Gonçalves (1997) analisou os estágios 

iniciais de aquisição do português como segunda língua por seis crianças Yuba, comunidade 

agrícola nipo-brasileira na região de Mirandópolis (SP), a cerca de 600 quilômetros da capital. 

São crianças que, apesar de nascidas no Brasil, falam somente o japonês como língua materna 

e têm contato com o português apenas em idade escolar. Arakawa (2005) analisou a fala dos 

filhos dos imigrantes japoneses em Porto Alegre. Isso nos mostra que, mesmo entre os trabalhos 

citados, praticamente não há pesquisa feita no âmbito do ensino/aprendizagem da língua 

portuguesa para falantes japoneses.  

Em relação às áreas de pesquisa, Weiss (1994) faz um trabalho no âmbito 

morfossintático e Gonçalves (1997) faz uma análise de um fenômeno sintático diferente no 

japonês e no português: o parâmetro de linearidade, ou seja, a ordem das palavras na frase. Doi 

(1983), Miyaki Fuchs (1996) e Arakawa (2005) trabalharam na área de fonologia, mas 

buscaram os fatores extralinguísticos que poderiam interferir na pronúncia do português por 

esses falantes. 

Optou-se, nesta dissertação, por trabalhar com japoneses que estão morando no Brasil 

por motivo de trabalho – próprio ou do cônjuge – e estão estudando a língua portuguesa. Por 

meio da Análise de Erros (CORDER, 1967), será observada como se dá a aquisição de duas 

estruturas silábicas da língua portuguesa inexistentes na língua japonesa: CVC e CCV. A 

primeira estrutura representa sílabas que possuem consoante em posição final, como se observa 

nas sílabas destacadas em negrito das palavras carta e horas; a segunda diz respeito a sílabas 

que possuem duas consoantes em posição silábica inicial, como em prato e livro. São estruturas 
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que trazem dificuldade ao falante japonês e pretende-se observar qual das estruturas oferece 

maior dificuldade e quais as estratégias utilizadas para pronunciá-las. 

A escolha de trabalhar com um aspecto fonético-fonológico se deve à importância da 

pronúncia para a comunicação adequada em uma língua estrangeira. Segundo Brazil (1994), 

uma comunicação efetiva envolve outras áreas além da pronúncia, como vocabulário e 

gramática. No entanto, é a pronúncia que tende a estigmatizar mais o falante estrangeiro e causa 

insegurança no aprendiz. Morley (1994) destaca que o ensino da pronúncia esteve ausente nas 

aulas de segunda língua/ língua estrangeira por um longo tempo devido a crenças de que a 

pronúncia não é importante, pode ser assimilada de forma intuitiva pelos aprendizes e é difícil 

de ensinar. A autora relaciona essas crenças à falta de formação e conhecimento dos professores 

nas áreas de fonética e fonologia. 

Espera-se que a análise aqui apresentada possa auxiliar outros pesquisadores na 

compreensão de fenômenos da aquisição do português por falantes estrangeiros e aos 

professores em relação ao ensino de português para japoneses.  

A dissertação estrutura-se em seis partes: após a introdução, fala-se sobre os 

fundamentos teóricos que embasam a pesquisa: os conceitos de sílaba e mora e a teoria de 

Análise de Erros; em seguida, é feita uma revisão teórica sobre os sistemas fonológicos das 

línguas portuguesa e japonesa; depois, são apresentados os informantes e explica-se a 

metodologia aplicada para o trabalho; após, listam-se os dados e se faz uma análise deles; por 

fim, chega-se às considerações finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nas seções seguintes, serão apresentados os fundamentos teóricos que norteiam este 

trabalho. Primeiramente, serão esclarecidos os conceitos de sílaba e mora utilizados nesta 

pesquisa. Depois, falaremos sobre o modelo de Análise de Erros, que será utilizado para a 

análise dos dados.  

 

 

2.1 SÍLABA E MORA 

 

 

2.1.1 Representação da sílaba na fonologia não-linear 

 

 

A sílaba é uma das construções mais antigas nos estudos de linguagem e a maioria das 

teorias em fonologia tem um lugar para a sílaba. Goldsmith (2011) destaca, por exemplo, a 

importância do conceito de sílaba na reconstrução dos sons da língua protoindo-europeia no 

século XIX. Apesar de ser um conceito antigo, Nespor e Vogel (1986) ressaltam que, na 

fonologia gerativa, apenas em meados da década de 1970, a sílaba foi aceita como unidade 

fonológica. 

Kahn (1976) propõe que os segmentos ligam-se diretamente à sílaba (representada pela 

letra grega σ). Como exemplo, temos a representação da palavra professor na Figura 2.1: 

 

 
 Figura 2.1 – Representação silábica da palavra professor 
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Clements e Keyser (1983) propõem um nível CV – sendo C consoante e V vogal – entre 

o nível segmental e o nível da sílaba. É essa proposta que nos permite falar em sílabas do tipo 

CV, CCV e CVC, entre outras. A representação da palavra professor passa a ser, segundo esses 

autores, a seguinte: 

 

 
Figura 2.2 – Representação silábica da palavra professor com o nível CV  

 

Nespor e Vogel (1986) argumentam que não há necessidade de outras subcategorias 

silábicas, pois é possível explicar fenômenos fonológicos no nível silábico a partir da postulação 

de regras em relação ao limite inicial ou final da sílaba. As autoras usam como exemplo o caso 

da glotalização de /t/ em inglês quando esta consoante ocupa posição final da palavra, como 

pode se observar nos exemplos abaixo: 

 

(1) wait → [wai[tɂ]]σ 

 report → [re]σ [por[tɂ]σ 

 

Quando o /t/ final é seguido por uma vogal da palavra adjacente, a glotalização não 

ocorre, como nos exemplos em (2). Neste caso, /t/ é realizado como [ɾ] em vez de [tɂ].  

 

(2) night owl → *nigh[tɂ] owl 

 heart ache → *hear[tɂ] ache 

 

Kiparsky (1979 apud NESPOR e VOGEL, 1986) afirma que isso acontece porque 

ocorre ressilabificação e /t/ sai da posição de coda e passa a ocupar a posição de ataque da sílaba 
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seguinte. Nespor e Vogel argumentam que a regra do tepe [ɾ] é aplicada antes da glotal [tɂ], ou 

seja, se /t/ encontra-se em um ambiente favorável à ocorrência de [ɾ], não estará sujeito à regra 

posterior de realização de [tɂ]. Sendo assim, as autoras mantêm a posição de que os conceitos 

de coda e ataque não são necessários para explicar fenômenos fonológicos, sendo suficiente 

que se fale em posição inicial, medial ou final da sílaba.  

Na fonologia autossegmental, propõe-se que há uma organização hierárquica da sílaba 

com as categorias Ataque (A) e Rima (R), que pode se dividir em Núcleo (N) e Coda (Co) 

(SELKIRK, 1982). O Núcleo é a única categoria obrigatoriamente preenchida e, como destaca 

Cristófaro Silva (2009), no português brasileiro associa-se obrigatoriamente às vogais. O 

Ataque, por sua vez, é sempre preenchido por uma consoante. Seguindo a estrutura proposta 

pela teoria, temos a representação para a palavra professor na Figura 2.3. 

Nessa figura, vemos o exemplo de três das estruturas silábicas possíveis na língua 

portuguesa: a primeira sílaba possui duas consoantes ocupando a posição de ataque, a qual 

chama-se ataque complexo; a segunda possui a estrutura básica CV, e a terceira possui uma 

consoante na posição de coda. Como veremos adiante, a língua japonesa não permite as 

estruturas CCV e CVC em final de palavra na sua fonologia.  

 

 
Figura 2.3 - Representação silábica da palavra professor com Ataque e Rima 

 

Clements e Keyser (1983, p. 19) advertem sobre a dificuldade de se encontrar evidências 

para a existência da rima na estrutura silábica. Para os autores, ataque, núcleo e coda deveriam 
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estar no mesmo nível, pois a ocorrência de restrições entre o núcleo e os elementos precedentes 

da sílaba seriam tão comuns quanto a ocorrência de restrições entre o núcleo e os elementos 

seguintes. Desta forma, não se justificaria a classificação do núcleo como uma ramificação da 

rima em um nível diferente do ataque silábico. Harris (1983), no entanto, cita restrições que 

ocorrem na rima para o espanhol e não encontra correspondência com as restrições entre o 

ataque e o núcleo. Como exemplo, o autor diz que, em espanhol, o fonema /n/ é realizado como 

a velar [ŋ] quando ocupa posição de rima. Por isso, a palavra cantan é realizada como ca[ŋ]ta[ŋ]. 

Nespor e Vogel (1986) argumentam que essa regra pode ser feita em relação à fronteira silábica, 

ou seja, /n/ é realizado como velar [ŋ] quando ocupa a posição final da sílaba. Fudge (1987), 

assim como Harris (1983), defende a existência da rima dividida em núcleo e coda. 

 

 

2.1.2 Moras 

 

 

Apenas a noção de sílaba não é capaz de explicar fenômenos fonológicos que ocorrem 

em algumas línguas, como o latim ou o japonês. Trubetzkoy (1969) diz que uma sílaba longa 

pode ser dividida em duas partes, que correspondem a unidades chamadas moras. McCawley 

(1968a) define que a primeira mora consiste na consoante inicial e a primeira metade da vogal 

longa; a outra mora seria o restante da sílaba considerada pesada, ou seja, a segunda mora pode 

ser a segunda parte da vogal longa, como pode ser visualizado na Figura 2.4, ou a consoante 

final, como na Figura 2.5, sendo μ a representação da mora e σ da sílaba. Nota-se que a noção 

de sílaba não é descartada em função da mora. 

 

Figura 2.4 – Representação das moras em uma sílaba com vogal longa  
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Figura 2.5 – Representação das moras em uma sílaba com consoante final  

 

Uma sílaba pode ser considerada leve ou breve quando consiste de uma mora e pesada 

ou longa quando possui duas moras. De forma mais simples, pode-se dizer que a sílaba é leve 

quando termina em vogal breve, e pesada quando termina em vogal longa ou consoante. A 

consoante inicial, portanto, não constitui uma mora independente, pois, como observa Bisol 

(1999), não contribui para o peso silábico, por isso a representação da Figura 2.6. Mesmo que 

a palavra possua duas ou mais consoantes antes da vogal, continua sendo uma sílaba leve com 

apenas uma mora, como na Figura 2.7.  

 

Figura 2.6 – Representação da mora em uma sílaba CV 

 

 

Figura 2.7 – Representação da mora em uma sílaba CCV 
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A regra para a acentuação em latim (MCCAWLEY, 1968a; TRUBETZKOY, 1969), 

pode ser formulada da seguinte forma: o acento nas palavras com três ou mais sílabas recai 

naquela que contém a penúltima mora antes da última sílaba. Ou seja, se a penúltima sílaba 

tiver duas moras, ela será acentuada; caso tenha apenas uma, o acento recairá sobre a sílaba 

anterior, caracterizando o que hoje chamamos de proparoxítonas. Isso pode ser melhor 

observado nos exemplos de Quednau (2004): 

 

(3) a) com a penúltima longa: 

fidēlis, fortitūdo, religiōsus, magīstra, turbulēnta 

b) com a penúltima breve: 

fácĭlis, fémĭna, amicítĭa, víŏla, impérĭum 

 

Yoshida (1990) diz que há línguas que são melhor analisadas em termo de sílabas e 

aquelas em que a análise deve ser feita em termo de moras, como é o caso da língua japonesa. 

O português, por exemplo, é uma língua em que a análise pode ser feita apenas a partir da noção 

de sílaba, sem a necessidade de se recorrer às moras. Mesmo no Japão, McCawley (1968a) cita 

o dialeto japonês de Kagoshima como um exemplo de língua não moraica. 

 

 

2.2 ANÁLISE DE ERROS: UM MODELO DE AQUISIÇÃO DE L2 

 

 

A língua materna e a língua alvo de um aprendiz podem apresentar semelhanças, mas 

certamente há diferenças entre elas. Justamente devido a essa observação, historicamente, 

atribuíram-se os erros e dificuldades dos aprendizes de L2 aos elementos distintos de L1 e L2 

(CHUN, 1980).  

Para tentar compreender os elementos que dificultam a aprendizagem de um aluno de 

língua estrangeira, Charles Fries propôs, em 1945, o modelo de Análise Contrastiva (AC), que 

mais tarde foi consolidado e difundido por Lado (1957). De acordo com esse modelo, traços 

diferentes entre L1 e L2 são difíceis de serem aprendidos e traços semelhantes são fáceis. O 

contraste entre as duas línguas serve, dessa forma, para predizer quais estruturas de L2 seriam 
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mais fáceis ou mais difíceis de se aprender. Segundo Spolsky (1979), um dos objetivos da AC 

é que os professores possam preparar materiais didáticos mais eficientes já sabendo quais serão 

as dificuldades dos alunos. Entretanto, logo percebeu-se que muitos erros previstos não 

ocorriam, enquanto muitas dificuldades que efetivamente surgiam não eram identificadas, ou 

seja, nem todos os erros poderiam ser atribuídos a diferenças entre as duas línguas 

(CHOMSKY, 1965; CHUN, 1980). Corder (1982) destaca ainda que para os professores não 

bastava identificar as dificuldades, mas saber como lidar com elas.  

Neste contexto, Corder (1967) propôs o modelo que ficou conhecido como Análise de 

Erros (AE), baseado na teoria sociocognitivista de Vygotsky, na teoria mentalista de Chomsky 

e na competência comunicativa de Hymes (DURÃO, 2004). 

Spolsky (1979) destaca que, diferentemente da AC, na AE, não há preocupação imediata 

em se melhorar o ensino de L2 com materiais mais eficientes. O objetivo da AE, como explica 

Chun (1980), é identificar as estratégias de aprendizado por meio de análise dos erros que 

aparecem na fala ou na escrita de um aprendiz de L2. A AE, portanto, somente analisa os erros 

que realmente aparecem na produção dos estudantes e não faz predições como fazia a AC. Os 

erros evidenciam um sistema linguístico de um determinado estágio de desenvolvimento que 

não é ainda o da segunda língua. 

Para Corder (1982), é importante destacar que mesmo um adulto falando sua própria 

língua materna está sujeito a cometer erros por fatores como lapsos de memória, cansaço, 

nervosismo. De forma alguma, esses erros refletem uma falta de conhecimento da língua. No 

caso de um aprendiz de L2, seria insensato esperar que tais erros não fossem cometidos. Esses 

erros de performance são classificados por Corder como não-sistemáticos. Neste caso, o 

aprendiz poderia corrigir os próprios erros caso os percebesse, não representando dificuldades 

reais na aprendizagem de L2. 

Assim como há erros não-sistemáticos, há também os sistemáticos. Neste caso, refletem 

um problema de competência, ou seja, há um conhecimento deficiente de L2. Uma análise dos 

erros sistemáticos, portanto, é fundamental para se conhecer o estado da língua dos aprendizes. 

A partir disso, um professor pode saber até onde o aluno já aprendeu e, consequentemente, o 

que ainda precisa aprender; um pesquisador pode encontrar evidências de como a língua é 

aprendida ou adquirida, quais as estratégias e procedimentos utilizados pelo aprendiz na 

descoberta da linguagem. 
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Corder (1982) destaca ainda que cometer erros é uma estratégia utilizada tanto na 

aquisição de língua materna quanto na de segunda língua. No entanto, há uma diferença: 

enquanto a criança tem inúmeras hipóteses para testar sobre a língua que está conhecendo, os 

aprendizes de L2 só tem uma hipótese quanto às semelhanças e diferenças da nova língua com 

a língua que já conheciam. Como observa Durão (2004), os erros evidenciam que quem produz 

não está apenas imitando o que ouviu, mas testando estratégias para conseguir se comunicar 

satisfatoriamente com os enunciados produzidos. 

O primeiro passo para uma análise de erros, segundo Corder (1982), é reconhecer a 

produção idiossincrática. De acordo com o autor, toda frase deve ser considerada idiossincrática 

até que se prove o contrário. Mesmo que se consiga compreender a produção de um falante em 

língua estrangeira e esta não esteja necessariamente errada, deve-se comparar com a forma com 

que um falante nativo da língua-alvo produziria essa frase em uma situação normal. O segundo 

passo é investigar o dialeto idiossincrático do aprendiz, o que inclui a comparação entre a língua 

materna e a língua alvo. O autor enfatiza que nem sempre o motivo de uma certa produção na 

língua alvo tem relação com a língua materna. Pode ser também influência da maneira como se 

aprendeu a língua. O terceiro passo é a explicação. É bem provável que haja interferência da 

língua materna no processo, mas é preciso esclarecer o que e como um estudante aprende 

quando estuda uma segunda língua. Descrever os erros de um aprendiz na língua alvo evidencia 

suas dificuldades e permite ao professor não apenas dizer que está errado, mas tendo o 

conhecimento necessário, orientá-lo a formar uma regra que funcione melhor na língua alvo. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Nesta seção, será feito um breve panorama sobre o sistema fonológico da língua 

portuguesa e, de forma um pouco mais detalhada, o da língua japonesa, pois entende-se que o 

público a que se destina esta dissertação esteja mais familiarizado com a primeira do que com 

a segunda.  

 

3.1 O SISTEMA FONOLÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

3.1.1 Consoantes e vogais 

 

 

Conforme proposto por Camara Jr. (2007 [1970]), Ferreira Netto (2001), Jubran (2004) 

e Cristófaro Silva (2009), pode-se chegar ao seguinte quadro fonológico das consoantes que 

compõem a língua portuguesa: 

 

Quadro 3.1 – Consoantes da língua portuguesa 

 

 bilabial labiodental dental alveolar palatal velar 

oclusiva p b t d       k g 

nasal  m    n    ɲ   

fricativa   f v   s z ʃ ʒ   

vibrante 

múltipla 
 r           

vibrante 

simples 
 ɾ           

lateral        l  ʎ   

Da mesma forma, chega-se a sete vogais do português: 

 

Quadro 3.2 – Vogais da língua portuguesa 

 

 anterior central posterior 

fechada i  u 

semifechada e  o 

semiaberta ɛ  ɔ 

aberta  a  
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Entre os casos relevantes de alofonia, podemos destacar a realização de /d/ como a 

africada [ʤ] diante de /i/ e como [d] nos demais ambientes. Por exemplo, ['de.dʊ] e ['ʤi.kɐ]8. 

A contraparte surda /t/ também é realizada como a africada [ʧ] diante de /i/ e realiza-se [t] nos 

demais ambientes, como ['ʧi.ɾʊ] e ['tɛ.tʊ]. 

Em relação às vogais, há sete apenas em posição tônica. Camara Jr. (2007 [1970]) 

observa que as vogais semiabertas /ɛ/ e /ɔ/ somente são fonológicas nessa posição, como nos 

casos de s[e]ko e s[ɛ]ko, f[o]rma e f[ɔ]rma.  

Em posição pretônica, o quadro é reduzido para cinco vogais, sendo as que constam no 

Quadro 3.2 com exceção das duas semiabertas ou, como classifica o autor, médias de 1º grau. 

Isso ocorre pela neutralização, ou seja, perda do traço distintivo entre /e/ e /ɛ/, /o/ e /ɔ/. Por 

exemplo, a palavra caf[ɛ] tem a vogal semiaberta em posição tônica. Na palavra derivada 

caf[e]teira, a vogal [ɛ] passa a ser [e]. Da palavra f[ɔ]rma, deriva-se o adjetivo f[o]rmoso com 

a possibilidade da pronúncia f[ɔ]rmoso em variação livre, mas fonologicamente tratada como 

/o/.  

No caso das vogais em posição átona final, o quadro se reduz a apenas três vogais: /a/, 

/i/ e /u/. Nesse caso, há neutralização entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/. Por exemplo, a palavra tato 

pode ser pronunciada como /'tatu/ apenas com a posição da sílaba tônica distinguindo de tatu 

/ta'tu/. A palavra nave é pronunciada como /'navi/. Como consequência da neutralização entre 

/e/ e /i/ nas átonas finais, há a palatalização de /t/ e /d/ que, como foi apontado, ocorre apenas 

diante de /i/, por isso a palavra gente é pronunciada gen[ʧɪ], e verde é pronunciada ver[ʤɪ], por 

exemplo.  

 

 

3.1.2 O sistema silábico da língua portuguesa 

 

 

A língua portuguesa possui uma ampla variedade de possibilidades silábicas. No Quadro 

3.3, são listadas as sílabas possíveis na língua portuguesa de acordo com proposta de Ferreira 

                                                           
8 [ʊ] é o símbolo fonético que representa a vogal /u/ em uma posição mais baixa e ocorre em finais 

átonos de palavras. Não chega a ser fonológico na língua portuguesa por não ser distinto de [u] quanto 

ao significado. O mesmo pode ser dito de [ɐ], pronunciada de forma um pouco mais alta que [a], mas 

sem gerar distinção fonológica na língua portuguesa.  



33 
 

 

Netto (2001), sendo V a representação de vogal, C de consoante e G de glide – também 

conhecido como semivogal. 

 

Quadro 3.3. Estruturas silábicas da língua portuguesa 

 

tipos de sílaba exemplos 

V  /a.ba.ka.'ʃi/ 

CV  /'kɔ.la/ 

CVC  /seɾ.'te.za/  

CCV  /'pɾa.to/  

VC /es.'kɔ.la/  

CVCC  /peɾs.pi.'kaz/ 

CCVC  /ʃa.'dɾes/  

CCVCC  /trɜÑs.'poɾ.te/ 

VG  /'oj.to/ 

VGC  /'ejs/ 

CVG  /'bej.ʒo/ 

CCVG  /'tɾow. ʃa/ 

CVGC  /'majs/ 

CCVGC /vi.'tɾajs/ 

 

No caso das sílabas com uma consoante pré-vocálica, Cristófaro Silva (2009) observa 

que /ɲ, ʎ, ɾ/ somente podem ocorrer em posição intervocálica, ou seja, essas consoantes não 

podem ocorrer em início de palavra e a sílaba anterior deve terminar com uma vogal oral. Há 

duas exceções: 'nhoque' e 'lhama'. Trata-se, no entanto, de empréstimos e há possibilidade de 

pronunciá-las como '[i]nhoque' e '[i]lhama'. 

Em relação às sílabas com duas consoantes pré-vocálicas, a autora observa que a 

primeira consoante deve ser uma obstruinte (/p, b, f, v, t, d, k, g/) e a segunda uma líquida (/Ɩ, 

ɾ/). O encontro consonantal /dl/ não ocorre em português e /vl/ só ocorre em nomes próprios 

(Vladmir, Vlamir). O encontro /vɾ/ e /tl/ não pode acontecer no início da palavra, mas é 

encontrado em algumas palavras, como li/vɾo/ e a/tlas/. 

A posição pós-vocálica da sílaba pode ser ocupada pelas consoantes /S, R, Ɩ, N/. Quando 

há duas consoantes pós-vocálicas, a segunda posição deve ser obrigatoriamente preenchida por 

/S/.  

Cagliari (2007) não distingue os casos de glide e considera que as estruturas silábicas 

do português são preenchidas apenas por consoantes C e V. Para o autor, V pode ocorrer como 

monotongo, ditongo ou tritongo. Por exemplo, pé [pɛ], teu [teʊ] e qual [kʊaʊ] possuem o 
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mesmo padrão silábico – CV. A diferença está no fato de que V na primeira é um monotongo, 

na segunda, um ditongo e, na terceira, um tritongo. No caso do plural dessas palavras – [pɛs], 

[teʊs] e [kʊaɪs] –, a estrutura é CVC, com as mesmas distinções de V ditas anteriormente. 

Cristófaro Silva (2009) opta por tratar os glides como vogais e utiliza o padrão silábico 

CVV, proposto por Camara Jr. (2007 [1970]) para o caso de uma palavra como [teʊ]. Dessa 

forma, as semivogais são interpretadas como vogais altas /i, u/ opcionais que podem preceder 

ou seguir outra vogal e nunca ocupam a posição de núcleo silábico.  

Cavaliere (2005) mais uma vez utilizando a distinção entre vou ['vow] e voo [voʊ], viu 

['viw] e vi-o ['viʊ] afirma que não é possível admitir que ambas tenham a mesma estrutura CVV. 

Sendo assim, o autor julga ser mais adequado classificar as sílabas com glide como CVC.  

 

 

3.2 O SISTEMA FONOLÓGICO DA LÍNGUA JAPONESA 

 

 

A variante padrão da língua japonesa atualmente corresponde ao dialeto utilizado na 

capital Tóquio. É a língua ensinada na escola e utilizada em comunicações oficiais. No início 

do século XVI, durante a passagem dos jesuítas portugueses pelo Japão, há registros de que o 

dialeto considerado padrão era o usado na capital da época Kyoto. Como descrito por Shibatani 

(2005 [1990]), mesmo quando a sede do governo foi transferida para Edo em 1603, o status do 

dialeto de Kyoto não foi ameaçado, pois Kyoto e Osaka se mantiveram como centro econômico 

e cultural do país na época. Em 1868, com a oficialização de Edo como capital e a mudança de 

nome para Tóquio (‘capital do leste’), o governo estabeleceu o dialeto da nova capital como 

variante padrão devido, principalmente, à necessidade de preparação de materiais didáticos para 

o ensino da língua japonesa como parte do esforço de se iniciar uma educação compulsória. 

Após a II Guerra Mundial, um novo conceito conhecido como kyotsugo – algo como ‘língua 

franca’ – passou a ser difundido. Trata-se da língua utilizada para comunicação entre falantes 

de diferentes dialetos. Apesar de ter como base a variante padrão, mantém traços dialetais, 

apresentando, portanto, variações regionais. Hoje em dia, os materiais didáticos são preparados 

levando-se em consideração o dialeto de Tóquio, mas enfatizando as diferenças dialetais. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Near-close_near-front_unrounded_vowel
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3.2.1 Consoantes e vogais 

 

 

De acordo com Shibatani (1987), Vance (1987) e Yamaguchi (2007), o quadro das 

consoantes da língua japonesa levando-se em consideração o dialeto padrão é o seguinte: 

 

Quadro 3.4. Consoantes da língua japonesa 

 

 bilabial dental alveolar palatal velar uvular glotal 

oclusiva p b t d     k g  Q   

nasal  m          N   

fricativa     s z       h  

vibrante 

múltipla 
     r         

glide        j  ɰ     

 

/N/ e /Q/ são consoantes que Yamaguchi (2007) chama de "especiais", pois podem 

ocorrer de forma independente sem que haja uma vogal em seguida. Ambos, como veremos 

adiante, podem ser tratados como unidades moraicas. /N/ pode sofrer assimilação quando ocorre 

no interior de uma palavra, como na palavra /siN.buN/ 'jornal', pronunciada como [ʃim.bɯn]. 

/N/ é realizado como [n] antes de vogais, das consoantes [t, d, n] e em final de palavra; como 

[m] antes de [p, b, m] e [ŋ] antes de [k, g]. 

/Q/ representa o primeiro som de uma consoante geminada. Por exemplo, /iQpai/, 

pronunciada como [ip:ai]. Otaka (2009) considera que /Q/ pode se manifestar como [p], [k], [t], 

[s], [ʃ], [ʦ], [ʧ], [d], [ʣ], [ʤ] ou [g], dependendo do som seguinte devido à assimilação 

regressiva. Para Hinds (1986), /Q/ também indica uma parada glotal [ʔ], que ocorre no final de 

algumas palavras, como /gataQ/, que representa o som da madeira batendo em algo duro. 

As consoantes /t/, /d/, /s/, /h/ e /z/ possuem realizações alofônicas. Os fonemas /t/ e /d/ 

diante da vogal /i/, assim como em português, sofrem palatalização e são pronunciados 

respectivamente como [ʧ] e [ʤ]. Antes de [ɯ], se realizam como [ʦ] e [ʣ]. Nos demais 

ambientes, mantêm a pronúncia [t] e [d]. Por exemplo, [ta.kɯ] ‘cozinhar’, [ʧi.ga.ɯ] ‘estar 

errado’ e [ʦɯ.kɯ] ‘pegar’ e a contraparte vozeada [da.sɯ] ‘tirar’, [ʤi.do.ri] ‘galinha’ e [bin. 

ʣɯ.me] ‘conserva em lata’. 
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O fonema /s/ antes da vogal /i/ é realizado como o alofone palatal [ʃ]. Nos demais 

ambientes, permanece como [s]. Na palavra [sa.ʃi.mi] ‘peixe cru’, podemos observar a 

pronúncia [s] diante de [a] e [ʃ] diante de [i]. 

Yamaguchi (2007) diz que o fonema /z/ é pronunciado como [ʣ] em posição inicial de 

palavra, como na palavra [ʣak:a] ‘gêneros diversos’ e [z] em posição intervocálica, como em 

[ka.ze] ‘vento’. Shibatani (1987), por outro lado, diz que /z/ é pronunciado como [ʣ] apenas 

antes de [ɯ], por exemplo [ʣɯt:o] ‘direto’; como [ʤ] antes de [i], o que faz com que /di/ e /zi/ 

tenham a mesma pronúncia [ʤi]; e como [z] nos demais ambientes. Por exemplo, /zi.'kan/ é 

pronunciado como [ʤi.kaN] ‘horário’ e /ze.'hi/ ‘sem falta’ é pronunciado como [ʣe.hi], pela 

análise de Yamaguchi, e [ze.hi] pela proposta de Shibatani. Apesar do que foi exposto pelos 

dois autores, é possível encontrar em Tóquio a pronúncia [zɯ] em vez de [ʣɯ] em palavras 

como [kazɯ] ‘número’ e [zɯkizɯki] ‘dor intensa’.  

O fonema /h/ diante de /u/ sofrerá anteriorização e se realizará como a fricativa bilabial 

[ɸ], como em [ɸɯ.ne] ‘navio’; diante de /i/, é pronunciado como a fricativa palatal [ç], como 

[çima] ‘tempo livre’; nos demais ambientes, mantém a pronúncia da fricativa glotal [h], como 

em [ha.na.bi] ‘fogos de artifício’, [he.ja] ‘sala’, [hi] ‘sol’, [hon] ‘livro’. 

Trubetzkoy (1969) ressalta que, em japonês, [ɾ] e [l] são intercambiáveis, ou seja, são 

incapazes de formar uma oposição distintiva. Segundo o autor, [ɾ] pode ser substituído por [l] 

em qualquer palavra e vice-versa, sem mudar o significado. 

Em relação às vogais, há cinco na língua japonesa: 

 

Quadro 3.5. Vogais da língua japonesa 

 

 anterior central posterior 

fechada i  u 

semifechada e  o 

aberta  a  

 

Shibatani (1987) observa que existem variações dialetais. Yonaguni, por exemplo, 

possui apenas três (/i/, /u/, /a/); enquanto Okinawa possui oito vogais fonológicas, pois além 

das cinco encontradas no dialeto padrão, possui as centrais /ü/. /ö/ e /æ/. Apesar dessas 

variações, a maioria dos dialetos apresenta apenas as cinco vogais do quadro. 
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Conforme descrito por Shibatani (2005 [1990]), a vogal posterior fechada /u/ é 

pronunciada de forma não-arredondada [ɯ] no dialeto de Tóquio, considerado padrão. Essa 

mesma vogal é pronunciada de forma levemente arredondada nos dialetos do oeste do Japão e, 

em Okinawa, é claramente uma arredondada [u]. Quando /ɯ/ vem após /s/, /t/ ou /z/, possui 

pronúncia mais central [ɯ̈]. Além disso, essa vogal pode sofrer desvozeamento entre duas 

consoantes desvozeadas, como na palavra [kɯ̥ʦɯ], fenômeno que normalmente ocorre em uma 

fala acelerada. 

 

 

3.2.2 O sistema silábico da língua japonesa 

 

 

De acordo com Hinds (1986), antes de qualquer discussão acerca da estrutura fonológica 

da língua japonesa, é necessário compreender que a percepção das unidades fonológicas da 

língua está relacionada ao sistema de escrita que, por sua vez, é baseado num silabário e não no 

sistema fonético. Para compreender melhor, ao se pedir para um falante de português 

pronunciar uma palavra de trás para frente, ele inverterá as letras, mesmo que resulte em uma 

sequência de sons agramaticais que ele tentará pronunciar. Por exemplo, espada > adapse. Um 

falante japonês fará isso com base nas sílabas e não nos sons individuais, como katana > nataka. 

Essa noção auxiliará no entendimento da importância das unidades moraicas detalhadas 

posteriormente. 

A língua japonesa é composta basicamente por sílabas de estrutura CV (SHIBATANI, 

1987; ITÔ, 1986). Itô (1986) propõe seis possibilidades de realizações silábicas na língua 

japonesa conforme pode ser observado no Quadro 3.6. 

 

Quadro 3.6 – Estruturas silábicas da língua japonesa 

 

tipos de sílaba exemplos 

V /i.ke.'ba.na/ 

CV /ka.mi.'ka.ze/ 

CVC /gak.'ko/ 

/kam.'pa.i/ 

CVV /kai.'soo/ 

CVVC /toot.'te/ 
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Nos casos em que há sílabas fechadas CVC ou CVVC, observa-se que todas essas 

sílabas são fechadas por consoantes geminadas, ou seja, a palavra /gak.ko/ é possível, mas não 

uma palavra como */gak/, */ko.gak/ ou */gak.po/. A partir disso, é possível afirmar que uma 

consoante pode ocupar a posição de coda silábica apenas em caso de consoantes geminadas. 

Como pode ser observado no quadro, a outra possibilidade de a sílaba ser fechada é no caso de 

uma consoante nasal ocupar a posição de coda silábica. Como ela vai ser realizada de acordo 

com o ponto da articulação da consoante seguinte, podemos também considerar um caso de 

geminação, sendo pronunciada como [n] antes de [t, d, n], [m] antes de [p, b, m] e [ŋ] antes de 

[k, g]. A representação silábica proposta por Itô (1986) para uma palavra com consoante 

geminada pode ser vista na Figura 2.8.  

 

Figura 3.1 – Representação silábica da palavra ‘kappa’ 

 

McCawley (1968b) propõe que há uma regra de síncope vocálica nos casos de sílabas 

CVC fechadas com obstruintes. Por exemplo, a palavra gaku, que significa ‘estudos’, pode se 

juntar a outras palavras como se observa nos exemplos em (1): 

 

(1) a. gakusee ‘aluno’ 

b. gakubu ‘faculdade’ 

c. daigaku ‘universidade’ 

d. kagaku ‘química’ 

 

Quando se junta gaku com uma palavra iniciada pela obstruinte velar desvozeada /k/, 

observa-se o seguinte fenômeno: 

 

(2) a. gakkoo ‘escola’ 
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b. *gakukoo 

c. gakkai ‘conferência acadêmica’ 

d. *gakukai 

 

Assim, uma palavra que tivesse a combinação kVk passaria por uma síncope vocálica 

que gera a combinação kk: 

 

 

Figura 3.2 – Representação silábica da palavra gakkai 

 

Itô (1986) faz uma proposta oposta: a de que na verdade ocorre epêntese vocálica nos 

casos apontados em (2a) e (2b). O seguinte fenômeno aconteceria, por exemplo, com a palavra 

gakusei: 

 

Figura 3.3 – Representação silábica da palavra gakusei 

 

Essa inserção vocálica também poderia acontecer em posição final de palavra, como 

daigaku e quando o segundo morfema é iniciado por vogal, como gakuin. Neste caso, Itô (1986) 

considera que a silabação não pode acontecer entre morfemas diferentes, ou seja, gak+in não 

 

 

 

-→ 

 

 

 

→ 
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poderia formar a palavra gakin. Outra possibilidade é que haja uma parada glotal no início de 

sílabas VC, que bloquearia a silabação entre a consoante final e a vogal seguinte (gak- ʔin). 

Além das discussões apresentadas sobre a realização de coda silábica na língua 

japonesa, Hinds (1986) fala sobre a possibilidade de ocorrerem ataques silábicos numa fala 

mais apressada do dia a dia. Algumas vogais podem ser apagadas entre duas consoantes não 

vozeadas, por isso é possível encontrar a pronúncia de alguns ataques complexos:  

 

(3) a. [ksɯri] < /kɯsɯri/  

b. [ʦkaɯ] < /ʦɯkaɯ/   

c. [ʧkateʦ] < /ʧikateʦɯ/ 

 

O exemplo em (3c) também mostra a realização de um ataque em final de palavra. Ainda 

segundo Hinds (1986), os únicos ataques silábicos permitidos em final de palavra são aqueles 

resultantes da queda de uma vogal alta medial entre duas consoantes não vozeadas combinadas 

com a queda da vogal alta final após uma consoante não vozeada, como se observa em (4): 

 

(4) a. [omoiʦʦ] < /omoitsɯtsɯ/  

b. [ikiʦ] < /ikuʦɯ/ 

 

No caso desse processo de queda de vogais altas entre consoantes não vozeadas no meio 

da palavra, pode-se observar a realização da consoante /s/ em coda: 

 

(5) a. [daiski] < /daisɯki/ 

b. [ookestora] < /ookesɯtora/ 

 

Ainda sobre a realização da consoante /s/ em coda, Trubetzkoy (1969) observa que a 

vogal /u/ é frequentemente suprimida após o /s/ em final de palavra. Por exemplo, /desu/ é 

pronunciado [des]. 
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3.2.3 A noção de mora na fonologia japonesa 

 

 

Fenômenos fonológicos da língua japonesa normalmente são explicados a partir da 

noção de onsetsu, que corresponde ao que foi denominado mora, pois logo percebeu-se que 

apenas a noção de sílaba não era suficiente. Por exemplo, a palavra ‘bunpō’ é dividida em duas 

sílabas (bun-pō) e quatro moras (bu-n-po-o). Hinds (1986, p. 405) diz que, em japonês, a mora 

pode ser composta por uma consoante e uma vogal (CV), uma vogal sozinha (V), uma mora 

nasal (N) ou a primeira obstruinte de uma consoante geminada, enquanto uma sílaba consiste 

de uma consoante e vogal (CV), uma vogal sozinha (V), uma vogal longa ((C)V:), uma vogal 

com uma mora nasal ((C)VN) ou uma vogal mais a primeira obstruinte de uma consoante 

geminada ((C)VC). Dessa forma, uma sílaba pode ter uma vogal simples ou geminada como 

núcleo: kyo-o-ka (3 moras e 2 sílabas) 

Oostendorp (2005) utiliza o exemplo da poesia tradicional japonesa – haicai – para 

mostrar que os versos são baseados numa contagem moraica e não silábica. Um haicai é 

formado geralmente por três versos com cinco, sete e cinco moras, totalizando 17. Como 

exemplo, vamos utilizar três haicais tradicionais escritos por Bashô Matsuo (1644 - 1694) e 

disponíveis em Higginson (1985): 

 

(6) toshi kurenu  

kasa kite waraji 

hakinagara 

 

Podemos dividir esse haicai da seguinte forma: 

 

(7) to-shi ku-re-nu  

ka-sa ki-te wa-ra-ji 

ha-ki-na-ga-ra 
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Como se observa, os versos contém, respectivamente, cinco, sete e cinco moras. 

Observando a divisão acima, é possível argumentar que se trata também de uma divisão 

silábica. No entanto, observemos outro haicai, também do mesmo autor: 

 

(8) ganjitsu ya  

omoeba sabishi 

 aki no kure 

 

A divisão em moras se dá da seguinte forma: 

 

(9) ga-n-ji-tsu ya  

o-mo-e-ba sa-bi-shi 

a-ki no ku-re 

 

Novamente, os versos apresentam, respectivamente, cinco, sete e cinco moras. O 

primeiro verso é um claro exemplo de que a regularidade não se manteria caso fosse feita uma 

divisão silábica, pois seriam apenas quatro sílabas: gan-ji-tsu ya. 

Outro exemplo, um haicai de 1680, mostra a contagem das vogais longas: 

 

(10) inazuma ya  

kinō wa higashi  

kyō wa nishi 

 

(11) i-na-zu-ma ya  

ki-no-o wa hi-ga-shi  

kyo-o wa ni-shi 
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Caso as sílabas com vogais longas não fossem divididas em duas moras, a contagem 

não seria a clássica 5+7+5, ou seja, a regularidade nos versos é encontrada a partir de uma 

contagem moraica e não silábica. 

O próprio sistema de escrita do japonês – katakana e hiragana – é considerado moraico, 

como veremos adiante. 

 

 

3.2.4 O sistema de escrita da língua japonesa e a pronúncia de palavras estrangeiras 

 

 

Conforme descrito por Shibatani (2005 [1990]), os primeiros registros escritos da língua 

japonesa datam do início do século VIII e utilizavam caracteres chineses. Ainda hoje, esses 

caracteres, chamados kanji, são usados para escrever as palavras. Por exemplo, o kanji 山 é lido 

como yama e significa ‘montanha’. Na segunda metade do século VIII, há registros de que os 

caracteres chineses eram utilizados levando-se em consideração sua pronúncia. A mesma 

palavra yama aparece escrita com um caractere com som de ya (夜 ‘noite’) e outro com som de 

ma (麻 ‘cânhamo’): 夜麻. Nesse caso, como podemos observar, o significado não era levado 

em consideração, mas apenas seu som. Isso deu origem algum tempo depois aos silabários 

utilizados para escrita na língua japonesa: o hiragana, atualmente utilizado para escrever 

funções gramaticais e o katakana, usualmente utilizado para palavras estrangeiras e expressões 

onomatopeicas. 

Além do kanji, do hiragana e do katakana, o japonês também possui um quarto alfabeto 

chamado de rōmaji ‘letras romanas’. Os primeiros registros escritos em rōmaji datam do século 

XVI, quando missionários portugueses escreveram livros utilizando o alfabeto latino para 

descrever a língua japonesa com base na pronúncia portuguesa. Em 1867, o missionário 

americano James Curtis Hepburn desenvolveu um Glossário Japonês-Inglês e propôs um novo 

padrão de romanização, com base na pronúncia da língua inglesa. Outros padrões foram 

propostos e, como descreve Carr (1939), o governo japonês oficializou em 1937 o sistema 

kunreishiki. No entanto, durante a ocupação do Japão pós-guerra, voltou-se a utilizar o sistema 

Hepburn e até hoje é o mais comum para placas, avisos, informações e publicações para 

estrangeiros, apesar de não ser o oficial. Neste trabalho, inclusive, optou-se pelo sistema 

Hepburn para a escrita das palavras japonesas em alfabeto latino. 
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O Quadro 3.7 mostra os caracteres japoneses, sendo o primeiro a representação em 

hiragana, seguido do katakana e do rōmaji. Optou-se por manter a ordem das vogais no 

alfabeto japonês (a, i, u, e, o) e consonantais (k, s, t, n, h, m, y, r, w, g, z, d, b, p), conforme 

consta no Dicionário básico japonês-português (FUNDAÇÃO JAPÃO, 2002).  

 

Quadro 3.7 – Silabário da língua japonesa 

 

あ ア a い イ i う ウ u え エ e お オ o 

か カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ ko 

さ サ sa し シ shi す ス su せ セ se そ ソ so 

た タ ta ち チ chi つ ツ tsu て テ te と ト to 

な ナ na に 二 ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ no 

は ハ ha ひ ヒ hi ふ フ fu へ ヘ he ほ ホ ho 

ま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ mo 

や ヤ ya    ゆ ユ yu    よ ヨ yo 

ら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ ro 

わ ワ wa          を ヲ wo 

ん ン n             

が ガ ga ぎ ギ gi ぐ グ gu げ ゲ ge ご ゴ go 

ざ ザ za じ ジ ji ず ズ zu ぜ ゼ ze ぞ ゾ zo 

だ ダ da ぢ ヂ ji づ ヅ zu で デ de ど ド do 

ば バ ba び ビ bi ぶ ブ bu べ ベ be ぼ ボ bo 

ぱ パ pa ぴ ピ pi ぷ プ pu ぺ ペ pe ぽ ポ po 

 

No Quadro 3.8, são apresentados os casos de yōon, quando há contração dos sons de 

dois fonogramas que formam uma única sílaba. 

 

Quadro 3.8 – Silabário da língua japonesa - parte 2 

 

きゃ キャ kya きゅ キュ kyu きょ キョ kyo 

しゃ シャ sha しゅ シュ shu しょ ショ sho 

ちゃ チャ cha ちゅ チュ chu ちょ チョ cho 

にゃ ニャ nya にゅ ニュ nyu にょ ニョ nyo 

ひゃ ヒャ hya ひゅ ヒュ hyu ひょ ヒョ hyo 

みゃ ミャ mya みゅ ミュ myu みょ ミョ myo 

りゃ リャ rya りゅ リュ ryu りょ リョ ryo 

ぎゃ ギャ gya ぎゅ ギュ gyu ぎょ ギョ gyo 

じゃ ジャ ja じゅ ジュ ju じょ ジョ jo 

びゃ ビャ bya びゅ ビュ byu びょ ビョ byo 
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Hinds (1986, p. 423) diz que, como o japonês é uma língua basicamente CVCV – com 

exceção das consoantes geminadas –, qualquer palavra estrangeira que contenha consoantes em 

posição de ataque complexo ou coda silábica será pronunciada com a inserção de uma vogal, 

como se observa em (12): 

 

(12) kimchi (coreano) > kimuchi 

street (inglês) > sutoriito 

old miss (inglês) > oorudomisu 

 

Esse fenômeno pode ser explicado pela ausência de caracteres na língua que 

representem uma consoante isolada – com exceção de n. Por isso, o prato coreano kimchi foi 

introduzido em japonês comoキムチ kimuchi. Assim como street ‘rua’, grafado comoストリ

ート sutoriito, e old miss ‘solteirona’ オールドミス oorudomisu.  

Para Trubetzkoy (1969, p. 63), devido a essa inserção vocálica, assim como a comutação 

de /r/ e /l/, torna-se muito difícil entender um japonês tentando falar uma língua estrangeira. 

Apenas após longa prática, o falante japonês pode melhorar essa pronúncia. No entanto, 

frequentemente, vai ao extremo oposto e, num caso de hipercorreção, acaba suprimindo vogais 

etimológicas das palavras. Por isso, Trubetzkoy afirma que, para os falantes japoneses, 

consoantes seguidas de /u/ e consoantes sem vogal são simplesmente variantes opcionais de 

uma sequência de fonemas. 

Em relação a estruturas silábicas não permitidas na fonologia da língua japonesa, Itô e 

Mester (1995) mostram que, na incorporação de empréstimos de palavras do inglês, os 

japoneses recorrem não apenas à inserção vocálica, como em ‘festival’ [fe.sɯ.ti.ba.rɯ], mas 

também ao apagamento consonantal, normalmente substituído por alongamento vocálico, como 

em ‘party’ [paa.tii]. 

A língua japonesa também foi influenciada pela língua portuguesa. Em algum momento 

entre 1542 e 1543 – a data é incerta – os primeiros portugueses chegaram ao Japão, dizendo 

também ser os primeiros europeus a estabelecerem contato com os japoneses. Além das trocas 

comerciais, que duraram até a metade do século XVII, houve missões jesuítas que, além da 

religião, levaram aos japoneses novas peças de vestuário, instrumentos musicais, espécies 

vegetais e animais (CATZ, 1991; KISH, 1949). Com isso, várias palavras portuguesas foram 
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incorporadas à língua japonesa e adaptadas ao seu sistema fonológico. A palavra carta foi 

introduzida na língua japonesa com o sentido de ‘carta de baralho’, sendo pronunciada [karɯta]. 

Observamos que a sílaba inicial CVC /kar/ foi dividida em duas sílabas CV [ka.rɯ] por meio 

da epêntese da vogal /ɯ/.  

O mesmo processo de epêntese acontece com outras palavras como frasco que passou a 

[fɯ.ra.sɯ.ko], onde a sílaba CCVC [fras] foi separada em três sílabas CV. Assim como ocorre 

em ‘cruz’ [kɯ.rɯ.sɯ]. 

É interessante observar os casos em que uma consoante não existe no sistema fonológico 

japonês. Por exemplo, vidro tornou-se [bi.do.ro]. Como vimos, em japonês não há a consoante 

labiodental /v/, havendo, portanto, um processo de oclusivização, mas mantendo-se o traço 

labial. Assim como veludo tornou-se [bi.ro.do]. Também observamos que a vogal epentética 

escolhida foi /o/ e não /ɯ/ como nos casos anteriores. Isso acontece, provavelmente, porque 

/du/ em japonês é pronunciado [ʣɯ]. Dessa forma, o falante opta por manter a oclusiva alveolar 

vozeada e o traço posterior da vogal, ainda que esta sofra um abaixamento. Assim como pode 

acontecer com /tu/ passando a /to/ para que não se pronuncie [ʦɯ]. 

Outro exemplo é a palavra Brasil, cuja estrutura silábica é CCV.CVC. Em japonês, mais 

uma vez tornou-se CV.CV.CV.CV [bɯ.ra.ʤi.rɯ]. A regra de alofonia da língua japonesa é 

aplicada mais uma vez:  /zi/ sofre palatalização resultando [ʤi]. Além disso, observamos que a 

consoante final /l/, apesar de em muitas regiões do Brasil sofrer semivocalização, mantém seu 

estatuto consonantal e, como não existe em japonês, produz-se outra líquida alveolar, no caso, 

o /r/. 

Itô e Mester (1995) mostram que a incorporação de palavras estrangeiras nem sempre 

segue as regras fonológicas da língua japonesa. Por exemplo, existe na língua uma restrição a 

um único /p/, consoante que, em japonês, aparece apenas de forma geminada, como nas palavras 

nippon ou kappa. No entanto, é possível encontrar /p/ em palavras estrangeiras incorporadas à 

língua japonesa, como no caso de paper ‘papel’ pronunciado como [pee.paa]. Além disso, não 

acontecem em japonês obstruintes geminadas vozeadas (*bb, *dd, *gg, *zz), com exceção de 

empréstimos, como dog ‘cachorro’ [doggu] e bed ‘cama’ [beddo]. Além disso, em empréstimos 

recentes é encontrada a pronúncia [ti] sem palatalização, como em party ‘festa’ [paatii] 

(*[paatʃii]). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

O corpus para esta pesquisa foi coletado na escola Allegra Idiomas, localizada na cidade 

de São Paulo e voltada para o público japonês. Foi feita uma gravação com sete informantes do 

gênero feminino nascidas no Japão. Todas eram estudantes de português na época da gravação 

e as entrevistas foram realizadas na própria sala de aula. Não houve qualquer pré-seleção em 

relação a gênero, idade, profissão e tempo de residência no Brasil. Uma gravação chegou a ser 

feita com um informante do gênero masculino, mas, por ele ter morado nos Estados Unidos por 

10 anos e ser casado com uma estadunidense, optou-se por descartar os dados devido à 

acentuada influência da língua inglesa. É importante destacar que o ensino de inglês faz parte 

do currículo escolar japonês. Contudo, o conhecimento de outros idiomas só foi considerado 

quando os informantes declararam possuir, no mínimo, conhecimento intermediário da língua.  

Os informantes da pesquisa serão identificados por meio de números de 1 a 7 

organizados a partir da variável “tempo de residência no Brasil”, sendo a informante 1 a que 

está há menos tempo e a informante 7 a que reside há mais tempo no país. 

 

Quadro 4.1 – Dados dos informantes 

 

informante 

tempo de 

residência no 

Brasil 

idade profissão 
outros 

idiomas 

1 11 meses 35 
professora de 

japonês 
Mandarim 

2 3 anos 37 dona de casa Inglês 

3 3 anos 29 produtora de TV - 

4 3 anos 38 dona de casa - 

5 3 anos 39 dona de casa - 

6 6 anos 33 Arquiteta - 

7 23 anos 54 tradutora inglês 

 

O tempo de residência no Brasil equivale ao início do estudo da língua portuguesa para 

a maioria. Apenas duas informantes declararam ter estudado português no Japão e, mesmo 

assim, por cerca de 1 a 2 meses apenas. Por isso, no Quadro 4.1, não se criou uma coluna a 



48 
 

 

parte para discriminar esse dado. Em relação à profissão, todas as donas de casa vieram 

acompanhando seus maridos, que vieram para o Brasil a trabalho. 

No estágio prévio desta pesquisa, foi feita, com alguns dos informantes, leitura de 

palavras e frases que continham sílabas CCV ou CVC. Posteriormente, essa ideia foi descartada, 

pois alguns dos desvios poderiam ter sido causados por influência da leitura (NOMURA, 2012). 

Por exemplo, a palavra pacto é apenas grafada de forma que aparenta ter uma consoante em 

coda, porém sua pronúncia em português é [pa.ki.tu], ou seja, perfeitamente realizável por um 

falante japonês pois contém três sílabas CV. A pronúncia encontrada, no entanto, foi [pa.ku.to], 

com epêntese da vogal /u/, assim como nos outros casos de sílabas CVC. O mesmo aconteceu 

com outras palavras como ritmo [hi. tʃi.mu] e advogado [a. ʤi.vo.ga.du], pronunciadas como 

[hi.to.mo] e [a.do.vo.ga.do]. Não há, na pronúncia, nenhuma sílaba com consoante em coda. 

No entanto, ao observar a palavra escrita, o falante japonês poderia ter tido a impressão de que 

se tratava de uma sílaba com consoante em coda e aplicado os mesmos processos fonológicos 

que aplicaria nesses casos. Observa-se nesses dois últimos casos que o falante japonês optou 

pela inserção da vogal /o/ em vez de /u/ por não haver, na fonologia do japonês, as combinações 

[tu] e [du], como já foi exposto. Além disso, o tempo de gravação alongado demonstrou haver 

maior monitoramento por parte dos informantes quando se trata de um teste de leitura. 

Outro teste feito com parte dos informantes foi o de conversa espontânea.  No entanto, 

essa forma se revelou contraproducente, por ser muito difícil encontrar os contextos silábicos 

desejados para a pesquisa.  

Por fim, optou-se por uma pesquisa com ambiente semicontrolado. Os falantes foram 

apresentados a situações ilustradas e deveriam contar a história utilizando os nomes dos 

personagens que lhes eram ditos. Foram criados 20 nomes com as consoantes /r/ e /s/ em 

posição de coda e /r/ e /l/ na segunda posição do ataque complexo. Para cada um desses quatro 

contextos, houve variação quanto à posição da sílaba na palavra e à tonicidade. 

Inicialmente, pensou-se em testar também palavras com a consoante /l/ em posição de 

coda. Considerando-se a pronúncia utilizada na cidade de São Paulo, uma palavra como ‘calda’ 

é pronunciada ['kaw.dɐ]. No entanto, essa mesma palavra pode ser grafada como ‘cauda’ com 

diferença de significado. Por se tratar de um estudo sem a exposição da palavra escrita e com 

palavras inventadas, não seria possível garantir que a sílaba CVC fosse interpretada como tal e 

não como CVG, a não ser que se pronunciasse como [ɬ]. Por isso, optou-se por restringir a 

posição de coda às consoantes /r/ e /s/. 
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Para as sílabas CVC, foi utilizada a sequência /ka/ ocupando as duas primeiras posições 

silábicas. Essa opção foi feita para restringir a quantidade de variáveis que podem influenciar 

na pronúncia da sílaba. Inevitavelmente houve variação nas consoantes iniciais das sílabas 

seguintes mas, como veremos adiante, esse fato não interferiu nos resultados de maneira 

significante. 

Nas palavras com sílabas com ataque complexo do tipo CCV, utilizou-se a consoante 

/k/ na primeira posição silábica e a vogal /a/.  

Essas palavras serviram como nomes próprios para os personagens apresentados. O 

informante era exposto a uma sequência de figuras sem palavras e ele deveria criar uma história. 

Foram escolhidas oito situações retiradas do livro utilizado no ensino de português para 

estrangeiros Muito Prazer: fale o português do Brasil (FERNANDES; FERREIRA; RAMOS, 

2008). No início de cada sequência de figuras, foi informado o nome de cada personagem, por 

exemplo, “o homem de azul se chama Caspo”. Entre as instruções, também se pediu para evitar 

o uso de pronomes pessoais como “ele” ou “dele”, preferindo-se o uso dos nomes. Não foi 

permitido que o informante escrevesse o nome que havia ouvido ou tivesse contato de alguma 

forma com o nome escrito. No entanto, eles puderam solicitar a repetição do nome a qualquer 

momento. Cada personagem recebeu apenas um nome com exceção de uma mulher nomeada 

Clada Cúcar. O nome Gocasda, que representaria a sílaba CVs em posição tônica medial, 

acabou não sendo utilizado no momento de associar os nomes aos personagens. 

 

Quadro 4.2 – Nomes criados com estrutura silábica CVC 

 

 /kas/ /kar/ 

pretônica Caspone Carfeira 

tônica inicial Caspo Carto 

tônica medial Gocasda* Mucarda 

tônica final Gocás Mucar 

postônica Nizácas Cúcar 

 

Quadro 4.3 – Nomes criados com estrutura silábica CCV 

 

 /kla/ /kra/ 

pretônica Clabide Cradi 

tônica inicial Clada Crado 

tônica medial Raclata Pocrato 

tônica final Xiclá Pocrá 

postônica Tonicla Ricra  
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As produções orais foram gravadas por meio de computador portátil com o programa 

Audacity v. 2.0.1 e microfone externo acoplado. As gravações tiveram duração média de 12 

minutos. Após as gravações, foi feita uma transcrição fonética. Essa transcrição passou por mais 

duas revisões antes da análise.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os dados coletados na pesquisa, seguidos da 

respectiva análise. Como se trata de uma pesquisa qualitativa, os dados dos informantes serão 

apresentados individualmente, por meio de quadros e tabelas. Primeiramente, serão 

apresentados os casos das sílabas com consoante em posição de coda – CVs /kas/ e CVr /kar/. 

Depois, as sílabas com consoantes em posição de ataque complexo – CrV /kra/ e ClV /kla/.  

Considerando-se as adaptações fonológicas da língua japonesa para a pronúncia de 

palavras estrangeiras, é possível esperar basicamente dois fenômenos: inserção vocálica, como 

na palavra coreana kimchi, que se tornou kimuchi em japonês, e apagamento, como na palavra 

inglesa March, que se tornou maachi em japonês – neste caso, apesar do apagamento da 

consoante /r/, a vogal /a/ foi alongada para manter o número de moras. Os desvios serão, então, 

classificados de acordo com a estratégia utilizada pelo falante: inserção, quando for inserida 

uma vogal, e apagamento, quando um dos segmentos da sílaba não for pronunciado. A 

pronúncia adequada da sílaba será considerada acerto, mesmo que a palavra não esteja correta 

em sua totalidade. Por exemplo, o nome Caspone pronunciado como /kas'tori/ será classificado 

como acerto, pois o que se está analisando neste trabalho é a produção da sílaba /kas/, que, 

neste caso, foi pronunciada corretamente. Como a prioridade do trabalho é analisar a 

manutenção das estruturas silábicas, os casos de comutação entre /r/ e /l/ sem inserção vocálica 

serão classificados como acertos, pois o falante conseguiu manter a estrutura. Por exemplo, 

/kra/ pronunciado como /kla/ receberá, para fins deste trabalho, a classificação acerto. Os casos 

de semivocalização, como /kar/ pronunciado como [kaw] ou /kra/ pronunciado como [kwa] 

também serão classificados como acerto, pois a estrutura silábica continua com as posições de 

coda ou de segunda posição de ataque silábico ocupadas.  

A maioria dos nomes foi pronunciada de formas diversas pelo mesmo informante. Essas 

realizações serão ordenadas nas tabelas em ordem decrescente do número de ocorrências. Após 

a apresentação dos quadros com os dados encontrados, serão apresentadas uma breve análise e 

uma tabela com a porcentagem de ocorrências. Por fim, os dados encontrados para cada falante 

serão comparados por meio de gráficos a fim de se observarem possíveis pontos em comum na 

aquisição das estruturas silábicas. 
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5.1 OCORRÊNCIAS POR INFORMANTES 

 

 

5.1.1 Informante 1 

 

 

Quadro 5.1. Informante 1 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'ponɪ 4 acerto 

  kasu'pornɪ  3 inserção 

  kasu'ponɪ  2 inserção 

  kas'torɪ  1 acerto 

  kas'porunɪ 1 acerto 

     

Caspo tônica inicial 'kasupo 7 inserção 

  'kasuko 2 inserção 

     

Gocás tônica final go'kas 2 acerto 

  'gokas 1 acerto 

  go'kasu 1 inserção 

     

Nizácas postônica ni'zakasu 10 inserção 

  ni'zakas 1 acerto 

  te'zakasu 1 inserção 

 

Como se observa no Quadro 5.1, o nome Caspone foi pronunciado como /kasu'poni/ e 

/kasu'porni/, no qual houve inserção da consoante /r/ na sílaba tônica /po/. Esse caso não faz 

parte da análise deste trabalho, mas é interessante constatar que houve inclusive a epêntese de 

uma vogal /u/ após essa sílaba com a produção /kas'poruni/. Esta pronúncia foi classificada 

como acerto, pois a sílaba em questão /kas/ foi produzida corretamente. No nome Caspo, não 

houve nenhum caso de acerto. Em 100% das realizações houve a inserção da vogal /u/ nas 

pronúncias /'kasupo/ e /'kasuko/. O nome Gocás apresentou número maior de acertos, mas 

também foi pronunciado como /go'kasu/. Por fim, Nizácas foi pronunciado como /ni'zakas/ 

apenas uma vez, sendo nos outros casos pronunciado com a paragoge de /u/ resultando em 

/ni'zakasu/ e uma vez como /te'zakasu/ com troca da sílaba inicial. Como este último caso 

ocorreu apenas uma vez, é possível entender como um lapso, um erro não-sistemático nas 

palavras de Corder (1967). É possível constatar que a informante 1 utilizou o recurso de 

inserção da vogal /u/ em todos os nomes, tanto no interior quanto no final da palavra, também 

sem distinção entre posições átonas e tônicas, ou seja, a epêntese ou paragoge de /u/ na 
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pronúncia dessa informante é um erro sistemático em que o recurso é utilizado para que a sílaba 

CVC seja dividida em duas sílabas CV.  

 

Quadro 5.2. Informante 1 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica kar'fejra 9 acerto 

     

Carto tônica inicial 'karuto 3 inserção 

  'karto  2 acerto 

  'karko 1 acerto 

  'kawko 1 acerto 

     

Mucarda tônica medial mu'karda 2 acerto 

  mu'karuda  2 inserção 

  mu'karta  1 acerto 

  mu'karudu 1 inserção 

  mu'karu  1 inserção 

     

Mucar tônica final mu'kar  4 acerto 

  mu'kaw 1 acerto 

     

Cúcar postônica 'kuka  10 apagamento 

 

Em todas as ocorrências, o nome Carfeira foi realizado corretamente como /kar'fejra/. 

Carto foi realizado corretamente como /'karto/ e a variante /'karko/, mas também apresentou a 

pronúncia com epêntese /'karuto/ e um caso de semivocalização da consoante /r/ que se tornou 

a semivogal /w/ em /'kawko/. Por ter sido registrado apenas um caso de semivocalização, pode 

ser um erro não-sistemático. Mucarda foi pronunciado corretamente como /mu'karda/ apenas 

duas vezes e também houve um registro com o desvozeamento da sílaba final /mu'karta/. Os 

outros fenômenos encontrados foram de inserção /mu'karuda/, /mu'karudu/ e /mu'karu/. No 

último caso, houve apagamento da sílaba final /da/. Mucar foi pronunciado corretamente como 

/mu'kar/ e uma vez com a semivocalização do /r/ final em /mu'kaw/, assim como ocorreu com 

/'kawko/. Por fim, Cúcar, com a sílaba /kar/ em posição átona final, foi a única palavra que 

registrou apagamento e além disso foi o recurso utilizado em 100% das ocorrências, como 

/'kuka/.  

 

 

 

 

 



54 
 

 

Quadro 5.3. Informante 1 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica ku'reʤi 3 inserção 

  ku'raʤi 2 inserção 

  kura'ʤi 2 inserção 

  ku'laʤi 2 inserção 

  kulaw'ʤi 1 inserção 

  kurawʤi 1 inserção 

     

Crado tônica inicial ku'rado 8 inserção 

  'klado 2 acerto 

  ku'rada  2 inserção 

  'krado 1 acerto 

  ku'rawdo  1 inserção 

  'kado 1 apagamento 

     

Pocrato tônica medial poku'rato  3 inserção 

  po'krato  2 acerto 

  poku'rito  1 inserção 

     

Pocrá tônica final 'pukura 9 inserção 

     

Ricra postônica 'hikura 2 inserção 

 

O nome Cradi apresentou epêntese de /u/ em todas as ocorrências. Esse recurso foi 

utilizado para que a sílaba inicial CCV se tornasse duas sílabas CV. Foram registradas seis 

pronúncias diferentes para esse nome com variações de tonicidade, pois o nome – originalmente 

uma oxítono – foi pronunciado como paroxítono em /ku'reʤi/, /ku'raʤi/ e /ku'laʤi/. Também 

houve a inserção de uma semivogal /w/ em /kuraw'ʤi/ e em sua variante /kulaw'ʤi/. Crado foi 

pronunciado em mais de 80% das vezes com a inserção de /u/ como /ku'rado/ e com a variação 

/ku'rada/. Foi registrado apenas um acerto com /'krado/ e também se encontrou a pronúncia 

/'klado/. Apesar da troca de /r/ por /l/, foi classificado como acerto, pois a estrutura CCV se 

manteve. Especificamente neste trabalho, não será feita uma análise sobre a ocorrência dessas 

variações. Houve ainda caso de inserção da semivogal /w/ em /ku'rawdo/, assim como já havia 

sido registrado com /kuraw'ʤi/. Por fim, foi encontrado um caso de apagamento da consoante 

/r/ em /'kado/.  Pocrato foi produzido corretamente como /po'krato/ duas vezes. Nas outras 

quatro ocorrências, houve inserção de /u/ tanto em /poku'rato/ quanto na variação /poku'rito/. O 

nome Pocrá foi pronunciado todas as vezes como /'pukura/. Além da inserção de /u/ após a 

primeira consoante do ataque silábico /k/, houve deslocamento da tonicidade, fazendo a palavra 

oxítona se tornar proparoxítona. O nome Ricra também teve inserção de /u/ e a pronúncia 

proparoxítona. Contudo, a tonicidade se manteve na sílaba /hi/.  
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Quadro 5.4. Informante 1 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kura'biʤi  3 inserção 

  kra'biʤi  1 acerto 

  kura'bizi  1 inserção 

     

Clada tônica inicial ku'rada  12 inserção 

  ku'rawda 2 inserção 

  'kwada 1 acerto 

     

Raclata tônica medial haku'rata 6 inserção 

  ha'klata 1 acerto 

  haku'rato 1 inserção 

     

Xiclá tônica final 'sikara 6 inserção 

  'sikura  4 inserção 

  'ʃikwa 3 acerto 

  'ʃikla 1 acerto 

  'ʃikara 1 inserção 

     

Tonicla postônica to'nikura 5 inserção 

  to'nikula 2 inserção 

  to'nikuri 1 inserção 

  'trikura 1 inserção 

  tro'nikura 1 inserção 

 

Clabide não foi pronunciado como /kla'biʤi/ nenhuma vez. A pronúncia mais próxima 

foi de /kra'biʤi/ apenas uma vez. Os outros casos foram de inserção: /kura'biʤi/ e /kura'bizi/. 

Nesse último caso, houve a fricativização de /ʤi/ para /zi/. Clada apresentou apenas um acerto 

realizado com a semivogal /w/ em /kwada/. A inserção foi utilizada na maioria das vezes com 

a forma /ku'rada/ e /ku'rawda/. Houve um registro de /'kwada/ com a troca de /l/ por /w/. Esse 

fenômeno não foi observado nas sílabas com /r/ na segunda posição do ataque complexo. O 

nome Raclata foi pronunciado uma vez como /ha'klata/. Nas demais vezes, foi realizado com 

epêntese: /haku'rata/ e /haku'rato/. Xiclá não foi pronunciado nenhuma vez como oxítona. 

Houve deslocamento do acento para a sílaba inicial da palavra, tornando-a paroxítona e 

proparoxítona dependendo do número de sílabas. Apenas uma vez houve a pronúncia com 

CCV: /'ʃikla/. Houve inserção de /a/ em /'sikara/ e /'ʃikara/ – possivelmente por aproximação 

com a palavra xícara – e de /u/ em /'sikura/. Houve ainda, assim como com Clada, a 

semivocalização de /l/, que passou a /w/ em /'ʃikwa/. Como se pode observar, houve alternância 

entre /ʃi/ e /si/. Tonicla apresentou epêntese em todas as realizações: /to'nikura/, /to'nikula/, 

/to'nikuri/, /'trikura/ e /tro'nikura/. Nesses últimos dois, houve um curioso caso de inserção de 
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/r/ em ataque complexo na sílaba inicial, enquanto o ataque complexo da sílaba final – /kla/ – 

foi dividido em duas sílabas – /kura/.  

O Gráfico 5.1 mostra as estratégias utilizadas pela informante 1 para produção das 

sílabas CVC e CCV. 

 

 

Gráfico 5.1 – Estratégias utilizadas pela informante 1 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

  

Como pode ser observado, a quantidade de acertos foi maior para a sílaba /kar/ do que 

para a sílaba /kas/ e ambas as sílabas com estrutura CVC tiveram maior índice de acerto do que 

as sílabas CCV. No caso destas, /kla/ apresentou um nível de acertos levemente maior do que 

/kra/. Enquanto a sílaba /kas/ apresentou exclusivamente o processo de inserção, /kar/ teve 

inserção e apagamento na mesma proporção. As duas sílabas CCV tiveram alto índice de 

inserção como estratégia para a pronúncia. Se excluirmos da contagem as pronúncias que 

tiveram apenas uma ocorrência – estando corretas ou não –, a sílaba /kra/ deixaria de registrar 

apagamento e passaria a ter um índice de acertos proporcionalmente maior do que a sílaba /kla/.  

Considerando o nível de acertos, é possível dizer que, para esta informante, a ordem de 

facilidade de pronúncia é:  /kar/ > /kas/ > /kla/ > /kra/. Ou /kra/ > /kla/ se, como foi dito, 

excluirmos as pronúncias que registraram apenas uma ocorrência. De qualquer forma, é clara a 

facilidade maior de CVC em relação às sílabas CCV. 
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5.1.2 Informante 2 

 

 

Quadro 5.5. Informante 2 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'poni 9 acerto 

  kasu'poni 2 inserção 

  kasu'poɲo 2 inserção 

  kas'poɲa 1 acerto 

     

Caspo tônica inicial 'kaspo 9 acerto 

     

Gocás tônica final go'kas 6 acerto 

  gu'kas 2 acerto 

  'gokas  1 acerto 

     

Nizácas postônica ni'zakas 14 acerto 

  ni'zakos 1 acerto 

  ni'zako 1 apagamento 

 

No caso da informante 2, o nome Caspone foi o único que sofreu epêntese, sendo 

realizado tanto como /kasu'poni/ quanto como /kasu'poɲo/. Neste caso, a sílaba final /ni/ se 

tornou a palatal /ɲ/ e houve acréscimo da vogal /o/. Essa palatalização também ocorreu na 

pronúncia /kas'poɲa/ com o acréscimo de /a/. Os dois nomes que apresentam a sílaba /kas/ em 

posição tônica e são dissílabos, Caspo e Gocás, foram pronunciados corretamente. No caso de 

Gocás, houve variação na sílaba inicial, pronunciada como /gu/ em vez de /go/, e um caso de 

deslocamento da sílaba tônica, que passou da sílaba final para a inicial, tornando-se /'gokas/. O 

nome Nizácas foi pronunciado corretamente na maioria das vezes, com apenas uma ocorrência 

de /ni'zakos/ com a troca de /a/ por /o/ e uma de apagamento do /s/ final em /ni'zako/. Apesar 

da mudança vocálica, a pronúncia /ni'zakos/ foi classificada como acerto, pois a estrutura 

silábica se manteve. 

 

Quadro 5.6. Informante 2 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica kar'fejra 8 acerto 

  karu'fejra 2 inserção 

  ka'fejra  1 apagamento 

  kar'cera 1 acerto 

  ka'fej 1 apagamento 
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Carto tônica inicial 'karto 9 acerto 

     

Mucarda tônica medial mu'karda 5 acerto 

     

Mucar tônica final mu'kar 3 acerto 

     

Cúcar postônica 'kukar 12 acerto 

 

Carfeira foi o único nome que apresentou pronúncias variadas. Foi pronunciado 

corretamente como /kar'fejra/ em pouco mais de 60% das vezes. Houve uma variação como 

/kar'cera/, mantendo a sílaba /kar/, mas trocando /fej/ por /ce/, onde se registram a troca de /f/ 

pela palatal /c/ e a monotongação de /ej/ passando a /e/. Utilizaram-se a inserção em /karu'fejra/ 

e o apagamento em /ka'fejra/ e /ka'fej/, com o apagamento também da sílaba final /ra/. Todos 

os outros nomes foram pronunciados corretamente.  

 

Quadro 5.7. Informante 2 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica kura'ʤi  4 inserção 

  ku'rabi  2 inserção 

  kure'ʤi   1 inserção 

     

Crado tônica inicial ku'rado 8 inserção 

  'klado  1 acerto 

  'krawdo 1 acerto/inserção 

  pu'rado  1 inserção 

     

Pocrato tônica medial poku'rato 6 inserção 

     

Pocrá tônica final 'pokura 7 inserção 

  'pokra 1 acerto 

  'pukura 1 inserção 

     

Ricra postônica 'hikra  4 acerto 

  'hikura  4 inserção 

  hiku'rata  1 inserção 

 

Todas as ocorrências de Cradi foram com a inserção da vogal /u/. A maior ocorrência 

foi de /kura'ʤi/, pronúncia que também apresentou uma troca da vogal /a/ por /e/ no caso de 

/kure'ʤi/. Outro caso encontrado foi o da pronúncia /ku'rabi/, em que além da troca de /ʤi/ pela 

bilabial /bi/, houve deslocamento do acento da última para a penúltima sílaba. O nome Crado, 

na maior parte das vezes, também foi pronunciado com epêntese com a forma /ku'rado/. Houve 

um caso de /'klado/, classificado como acerto e outro de /'krawdo/, com inserção da semivogal 
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/w/ no final da sílaba /kra/. Além disso, houve um caso de troca da velar /k/ inicial por uma 

bilabial surda /p/ com a inserção de /u/, tornando-se /pu'rado/. Pocrato, em todas as ocorrências, 

foi pronunciado como /poku'rato/, com a epêntese de /u/. Pocrá apresentou inserção em 

/'pokura/ e /'pukura/ e um caso de acerto com /'pokra/. Em todas essas realizações, houve 

deslocamento da tonicidade da palavra da última para a primeira sílaba, tornando-as 

proparoxítonas ou paroxítona no último caso. O nome Ricra apresentou inserção em /'hikura/, 

mas também a pronúncia correta /'hikra/. Também houve uma ocorrência de /hiku'rata/, onde, 

além da inserção de /u/, adicionou-se a sílaba /ta/ no final, possivelmente por confusão com o 

nome Raclata, que já havia sido apresentado. 

 

Quadro 5.8. Informante 2 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kura'biʤi  3 inserção 

  kura'bizi  2 inserção 

     

Clada tônica inicial ku'rada  12 inserção 

  'kwada  2 acerto 

     

Raclata tônica medial haku'rata 7 inserção 

     

Xiclá tônica final 'ʃikura 5 inserção 

  'sikura 2 inserção 

  'ʃika 2 apagamento 

  'ʃikra  1 acerto 

  'sika 1 apagamento 

     

Tonicla postônica to'nikura 11 inserção 

  to'nikuro 2 inserção 

  to'niku 1 apagamento 

 

O nome Clabide foi pronunciado em todas as vezes com a inserção de /u/ e o rotacismo 

de /l/: [kura'biʤi] e [kura'bizi]. A única variação foi a sílaba final pronunciada como a africada 

/ʤi/ ou a fricativa /zi/. Clada foi pronunciada com os mesmos fenômenos de inserção e 

rotacismo encontrados em Clabide, tornando-se [ku'rada]. Também se registrou a 

semivocalização de /l/, tornando-se /'kwada/.  Raclata foi pronunciada em todas as ocorrências 

como [haku'rata], novamente os mesmos fenômenos ocorridos nos nomes anteriores. Xiclá 

apresentou diversas realizações. ['ʃikra] foi o único caso em que a sílaba se manteve com a 

estrutura CCV. Houve inserção em ['ʃikura] e ['sikura] e apagamento em ['ʃika] e ['sika]. Como 

se pode observar, tanto no caso de inserção quanto de apagamento, a consoante inicial variou 
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entre a palatal [ʃ] e a alveolar [s]. Tonicla foi pronunciado com os mesmos recursos de inserção 

e rotacismo encontrados nos nomes anteriores – [to'nikura] e [to'nikuro]. Houve um caso de 

[to'niku], no qual a sílaba /kla/ foi pronunciada como /ku/, ou seja, ocorreu o apagamento da 

segunda posição do ataque complexo. 

 

 

Gráfico 5.2 – Estratégias utilizadas pela informante 2 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

 

No Gráfico 5.2, é possível observar que as duas estruturas CVC tiveram um índice de 

acertos proporcionalmente inverso às sílabas CCV. A sílaba /kar/ teve um índice de acerto 

levemente maior que a sílaba /kas/. Ambas registraram alguns casos de inserção e apagamento. 

No caso das sílabas com ataque complexo, /kra/ teve mais acertos e menos inserções que /kla/, 

sendo que esta última ainda apresentou mais casos de apagamentos do que de acertos. O 

apagamento de /s/ na sílaba /kas/ não é expressivo, pois ocorreu apenas uma vez, podendo se 

considerar um erro não-sistemático. A ordem de facilidade para a pronúncia desta informante 

é: /kar/ > /kas/ > /kra/ > /kla/. 
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5.1.3 Informante 3 

 

 

Quadro 5.9. Informante 3 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'poni 5 acerto 

     

Caspo tônica inicial 'kaspo 5 acerto 

     

Gocás tônica final go'kas 4 acerto 

     

Nizácas postônica ni'zakas 12 acerto 

 

A informante 3 pronunciou corretamente os quatro nomes com a sílaba /kas/. 

 

Quadro 5.10. Informante 3 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica ka'fejra 3 apagamento 

     

Carto tônica inicial 'karto  5 acerto 

     

Mucarda tônica medial mu'karda 4 acerto 

     

Mucar tônica final mu'kar  2 acerto 

     

Cúcar postônica 'kuka  8 apagamento 

 

Todos os nomes com /kar/ em posição tônica – /'karto/, /mu'karda/ e /mu'kar/ – foram 

pronunciados corretamente. Nos outros, o recurso utilizado foi o de apagamento, que tornou a 

sílaba CVC uma sílaba CV em /ka'fejra/ e /'kuka/.  

 

Quadro 5.11. Informante 3 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica kra'ʤi   3 acerto 

  kla'ʤi  1 acerto 

  kura'ʤi  1 inserção 

     

Crado tônica inicial ku'ladu  4 inserção 

  'kladu  1 acerto 

  'klawdu 1 acerto 

  ku'radu 1 inserção 
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  ku'lawdu 1 inserção 

  ku'lawder 1 inserção 

     

Pocrato tônica medial po'kratu 2 acerto 

  po'klato  1 acerto 

  poku'lato 1 inserção 

  poku'ratu 1 inserção 

     

Pocrá tônica final poku'ra 4 inserção 

     

Ricra postônica 'hikura 2 inserção 

  'hikra 1 acerto 

 

Diferentemente das sílabas CVC, que não apresentaram pronúncias diferentes para um 

mesmo nome, as sílabas CCV tiveram variações. O nome Cradi apresentou apenas um caso de 

inserção. Nas demais vezes, foi pronunciado corretamente como /kra'ʤi/ e uma vez com a 

variação /kla'ʤi/. Crado apresentou diversas realizações. Apenas /ku'ladu/ ocorreu mais de uma 

vez. Todos os outros casos ocorreram apenas uma vez. /'kladu/ e /'klawdu/ mantiveram a sílaba 

/kla/ com /l/ no lugar de /r/. /ku'radu/, /ku'lawdu/ e /ku’lawder/ apresentaram epêntese de /u/ e, 

nos dois últimos casos, acréscimo de /w/. Com Pocrato, a única ocorrência que se repetiu foi 

/po'kratu/. Nas outras, houve a manutenção da sílaba CVC em /po'klato/ e inserção em 

/poku'lato/ e /poku'rato/. Pocrá foi pronunciado com inserção em todos os casos: /poku'ra/. 

Ricra apresentou um caso de acerto – /'hikra/ e os demais casos com inserção – /'hikura/. 

 

Quadro 5.12. Informante 3 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kra'biʤi 2 acerto 

  ka'biʤi 2 apagamento 

  kura'biʤi 1 inserção 

     

Clada tônica inicial ku'rada  4 inserção 

  'kulada  2 inserção 

  'klada  1 acerto 

  ku'lara  1 inserção 

     

Raclata tônica medial haku'lata  2 inserção 

  haku'rata  2 inserção 

  ha'klata  1 acerto 

  haku'ra  1 inserção 

     

Xiclá tônica final ʃi'kla  4 acerto 

  ʃi'kle  1 acerto 

  ʃiku'la  1 inserção 
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Tonicla postônica to'nikula  4 inserção 

  to'nikla  1 acerto 

 

A informante 3 pronunciou o nome Clabide mantendo a estrutura CCV em /kra'biʤi/, 

com apagamento da consoante /l/ em /ka'biʤi/ e com inserção de /u/ em /kura'biʤi/. Clada foi 

pronunciada uma vez corretamente – /'klada/. Nos demais casos, houve inserção de /u/ com 

variação entre /ku'rada/, /ku'lada/ e /ku'lara/. Raclata também foi pronunciado corretamente 

apenas uma vez – /ha'klata/. Nos demais, houve inserção em /haku'lata/, /haku'rata/ e /haku'ra/. 

Xiclá foi o único nome pronunciado corretamente – /ʃi'kla/ – na maioria das vezes. Houve um 

caso de /ʃi'kle/, que pode ser considerado um lapso, e um caso com inserção sem o rotacismo 

visto anteriormente – /ʃiku'la/. Tonicla foi realizado uma vez corretamente – /to'nikla/ – e nos 

demais casos com a inserção de /u/ – /to'nikula/.  

 

 

Gráfico 5.3 – Estratégias utilizadas pela informante 3 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

 

No caso das sílabas CCV, a informante 3 teve uma única pronúncia para cada nome. 

Isso explica o índice relativamente alto de apagamento em /kar/, pois os nomes com essa sílaba 

em posição átona – Carfeira e Cúcar – foram pronunciados com esse processo em 100% das 

ocorrências. Mais uma vez, o índice de acertos foi maior nas sílabas CVC do que nas sílabas 

CCV. No caso destas, houve grande variedade de pronúncias diferentes para um mesmo nome, 
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mas mesmo que excluamos as pronúncias que ocorreram apenas uma vez, as proporções das 

estratégias utilizadas se mantêm com pouca variação. No caso de CCV, o recurso mais utilizado 

foi o de inserção vocálica, que não ocorreu nenhuma vez nas sílabas CVC. Para esta informante, 

a ordem de facilidade é /kas/ > /kar/ > /kra/ > /kla/. 

 

 

5.1.4 Informante 4 

 

 

Quadro 5.13. Informante 4 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'poni 16 acerto 

  kasu'porni 2 inserção 

  maskaru'poni 2 acerto 

  kas'koni 1 acerto 

  'kaspo 1 acerto 

  es'poni 1 acerto 

  kas'poruni 1 acerto 

     

Caspo tônica inicial 'kasupo 5 inserção 

  'kaspo 3 acerto 

  'kasko 1 acerto 

  'kasupa 1 inserção 

     

Gocás tônica final go'kas 2 acerto 

  'gokas 2 acerto 

  go'kasu 1 inserção 

  do'kasu 1 inserção 

  du'kasu 1 inserção 

     

Nizácas postônica ni'zakas  10 acerto 

  ni'zakasu 1 inserção 

  ni'zaka 1 apagamento 

 

A informante 4 apresentou ampla variedade de realizações. O nome Caspone foi 

relizado corretamente como /kas'poni/ em mais da metade das vezes e apresentou as variações 

/kas'koni/, /'kaspo/ e /kas'poruni/ com a pronúncia correta da sílaba /kas/.  A inserção foi 

utilizada uma vez na pronúncia /kasu'porni/, na qual também ocorreu a inserção da consoante 

/r/ na sílaba tônica /po/. Foram também registradas as pronúncias /maskaru'poni/, que se 

assemelha ao nome do queijo mascarpone com inserção de /u/ na sílaba /kar/, e /es'poni/, na 

qual houve o apagamento da consoante inicial. Como ambas mantiveram a pronúncia do /s/ em 



65 
 

 

coda, foram classificadas como acerto. O nome Caspo foi pronunciado na maioria das vezes 

com a inserção de /u/ após o /s/, com a pronúncia /'kasupo/ e uma variação como /'kasupa/. Nas 

demais vezes, pronunciou-se corretamente /'kaspo/ e com uma alteração da consoante inicial da 

sílaba seguinte, como /'kasko/. Gocás apresentou a pronúncia correta /go'kas/ e com 

deslocamento da tonicidade da última para a primeira sílaba, como /'gokas/. As demais foram 

realizadas com inserção de /u/ após /s/, apresentando variação na sílaba inicial, entre /go/, /do/ 

e /du/. Por fim, Nizácas foi quase sempre pronunciado corretamente. Houve uma ocorrência de 

inserção de /u/ após o /s/ em coda – /ni'zakasu/ – e uma ocorrência de apagamento – /ni'zaka/. 

Esta foi a única ocorrência de apagamento de /s/ em coda e, por ter ocorrido apenas uma vez, é 

possível considerar um erro não-sistemático  

 

Quadro 5.14. Informante 4 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica ka'fejra 13 apagamento 

     

Carto tônica inicial 'kawto 9 acerto 

  'karto  4 acerto 

  'kawdo 1 acerto 

     

Mucarda tônica medial mu'karuda 9 inserção 

  mu'karda 1 acerto 

     

Mucar tônica final mu'karu 2 inserção 

  mu'ka 1 apagamento 

     

Cúcar postônica 'kuka  13 apagamento 

  'kuku 3 apagamento 

 

Todas as ocorrências de Carfeira foram com o uso de apagamento do /r/ em posição de 

coda, tornando-se /ka'fejra/. Assim como na outra palavra com /kar/ em posição átona – Cúcar 

–, que foi pronunciada como /'kuka/ e com a variante /'kuku/. Em Carto, o recurso mais utilizado 

foi o de semivocalização de /r/, que se tornou /w/ em /'kawto/ e em /'kawdo/, em que se registra 

também o vozeamento da consoante /t/. Também se registrou a ocorrência correta de /'karto/ 

quatro vezes. Mucarda foi pronunciada corretamente como /mu'karda/ apenas uma vez. Em 

todas as outras ocorrências, utilizou-se a epêntese de /u/ em /mu'karuda/. Mucar não foi 

pronunciado corretamente nenhuma vez. Em duas ocorrências, houve epêntese /mu'karu/ e, em 

uma, o apagamento /mu'ka/.  
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Quadro 5.15. Informante 4 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica ku'raʤi 6 inserção 

  kura'ʤi 1 inserção 

  ku'laʤi 1 inserção 

     

Crado tônica inicial 'klado  6 acerto 

  ku'lado 5 inserção 

  ku'rado  2 inserção 

  'krado 1 acerto 

     

Pocrato tônica medial poku'rato 8 inserção 

  po'krato 1 acerto 

     

Pocrá tônica final poku'ra 7 inserção 

  'pukura 2 inserção 

     

Ricra postônica 'hikura 5 inserção 

 

Cradi foi realizado em todos os casos com epêntese. Na maioria das vezes como 

/ku'raʤi/, ou seja, com o deslocamento do acento da última para a penúltima sílaba, e apenas 

uma vez como /kura'ʤi/ e sua variante /ku'laʤi/. Crado foi pronunciado na maioria das vezes 

como /'klado/ ou /ku'lado/ e nas demais como /'krado/ e /ku'rado/. Pocrato foi realizado apenas 

uma vez como /po'krato/. Em todas as outras ocorrências, pronunciou-se com a epêntese em 

/poku'rato/. Pocrá só foi realizado com epêntese em /poku'ra/ e com o deslocamento do acento 

em /'pukura/. Por fim, Ricra também só foi pronunciado com epêntese em /'hikura/.  

 

Quadro 5.16. Informante 4 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kura'biʤi  4 inserção  

     

Clada tônica inicial ku'lada  4 inserção  

  ku'rada  4 inserção  

  ku'rawda  4 inserção  

  ku'raw  3 inserção  

  'klada  1 acerto 

     

Raclata tônica medial haku'rata 12 inserção  

  ha'klata 1 acerto 

     

Xiclá tônica final 'ʃikura 8 inserção  

  'ʃikula 1 inserção  

     

Tonicla postônica to'nikura 6 inserção  
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  to'nikula 5 inserção  

  to'niku 1 apagamento 

 

O nome Clabide apresentou apenas uma realização – /kura'biʤi/ – com epêntese de /u/ 

e rotacismo de /l/. Clada, por sua vez, foi o nome que apresentou a maior variedade de 

realizações. Com exceção da correta /'klada/, que ocorreu apenas uma vez, todas as outras 

ocorrências foram com inserção. /ku'lada/ e /ku'rada/ além da inserção de /u/ apresentaram 

variação entre /l/ e /r/. O outro caso foi de /ku'rawda/ com a inserção de /w/ na sílaba tônica e 

/ku'raw/ com o mesmo processo, mas sem a sílaba final /da/. Raclata foi pronunciado apenas 

uma vez como /ha'klata/. Em todas as demais, foi pronunciado /haku'rata/, com inserção e 

rotacismo. Xiclá foi produzido apenas com inserção de /u/ e variação entre /l/ e /r/ – /'ʃikula/ e 

/'ʃikura/. Tonicla foi pronunciado com inserção em /to'nikura/ e /to'nikula/. Assim como com a 

informante 2, houve uma realização de /to'niku/, com a produção da primeira sílaba resultante 

da possível divisão de CCV em CV.CV e posterior apagamento da última silaba. 

 

 

Gráfico 5.4 – Estratégias utilizadas pela informante 4 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

 

Como se observa no Gráfico 5.4, as sílabas CVC apresentaram maior índice de acertos 

do que as sílabas CCV. /kas/ apresentou maior índice de acertos e a segunda estratégia mais 

utilizada foi a de inserção vocálica. /kar/, por sua vez, apresentou quase 50% de casos de 

apagamento. Esse número expressivo é devido aos nomes com a sílaba /kar/ em posição átona 
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terem sido pronunciados exclusivamente com apagamento da consoante /r/. Além disso, outro 

nome, Mucar, também apresentou um caso de apagamento. Em seguida, aparecem os casos de 

inserção e, com menos casos, os acertos. Enquanto /kas/ apresenta mais de 60% de acerto, /kar/ 

apresenta pouco mais de 1/3, podendo indicar que a informante ainda tem dificuldade de 

pronunciar as sílabas com a consoante /r/ em coda. No caso das consoantes em ataque 

complexo, /kra/ apresentou mais acertos que /kla/ e a inserção vocálica foi a principal estratégia 

utilizada para a pronúncia dessa estrutura. O índice de acerto da sílaba /kla/ foi de apenas 3% 

e, se retirarmos da contagem as pronúncias que apareceram apenas uma vez, seria reduzido a 

0. Para esta informante, a ordem de facilidade é /kas/ > /kar/ > /kra/ > /kla/. 

 

 

5.1.5 Informante 5 

 

 

Quadro 5.17. Informante 5 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'poni 10 acerto 

  kasu'poni 4 inserção 

  kasu'por 1 inserção 

     

Caspo tônica inicial 'kasupo 6 inserção 

  'kaspo 5 acerto 

  'kaska 2 acerto 

  'kasuka 1 inserção 

     

Gocás tônica final go'kasu  2 inserção 

  go'kaʤi 1 inserção 

  go'kaʃi 1 inserção 

     

Nizácas postônica ni'zakas 5 acerto 

  ni'zaka 2 apagamento 

 

A informante 5 pronunciou o nome Caspone corretamente na maioria das vezes e 

utilizou a inserção /kasu'poni/ e /kasu'por/. Neste caso, em vez da sílaba átona final /ni/ foi 

realizado um /r/, tornando a sílaba tônica CVC. Contudo, a sílaba CVC /kas/ foi dividida em 

duas sílabas CV /ka.su/. Em relação ao nome Caspo, a maior ocorrência foi de /'kasupo/ com 

epêntese de /u/. Também foi registrada a variação /'kasuka/. Os outros casos foram de acerto, 

com a pronúncia /'kaspo/ e a variação /'kaska/. Em relação ao nome Gocás, não foi registrado 

nenhum caso de acerto. Foi utilizada a inserção em /go'kasu/ e nos outros casos a consoante 
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final /s/ foi substituída pela africada /ʤ/ e pela palatal /ʃ/ com inserção de /i/ em ambas. Tanto 

/ʤi/ quanto /ʃi/ fazem parte da fonologia da língua japonesa. O nome Nizácas foi o único que 

não apresentou nenhuma realização com inserção. A pronúncia correta /ni'zakas/ foi realizada 

na maior parte das vezes e em duas ocorrências recorreu-se ao apagamento da consoante final, 

tornando a sílaba CVC uma sílaba CV em /ni'zaka/. 

 

 

Quadro 5.18. Informante 5 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica karu'fejra 4 inserção 

  kar'fejra  1 acerto 

  ka'fejra  1 apagamento 

     

Carto tônica inicial 'kartu 4 acerto 

  'karutu  3 inserção 

     

Mucarda tônica medial mu'karda  9 acerto 

  mi'karda  2 acerto 

  mu'kara  2 apagamento 

     

Mucar tônica final mu'karu 3 inserção 

     

Cúcar postônica 'kuka 12 apagamento 

 

Carfeira foi pronunciado como /karu'fejra/ com epêntese na maioria das vezes. Houve 

apenas um acerto e um caso de apagamento em /ka'fejra/. Carto, por sua vez, foi pronunciado 

corretamente como /'kartu/ em pouco mais de metade das vezes e, nas demais, como /'karutu/, 

com a realização da epêntese. Mucarda foi pronunciada corretamente como /mu'karda/ e com 

a variação da sílaba inicial em /mi'karda/. Não foi registrado nenhum caso de inserção, mas dois 

de apagamento em /mu'kara/, onde houve o apagamento da consoante /d/ e a sílaba /kar/ se 

juntou a vogal final /a/, tornando-se /kara/. O nome Mucar foi realizado com a inserção de /u/ 

todas as vezes como /mu'karu/, enquanto em Cúcar, optou-se pelo apagamento da consoante 

final, sendo realizado como /'kuka/.  

 

Quadro 5.19. Informante 5 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica ku'raʤi  4 inserção 

     

Crado tônica inicial ku'rado 8 inserção 

  ku'ra 2 inserção 
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Pocrato tônica medial poku'rato  2 inserção 

  po'kato 2 apagamento 

  por'kato  1 apagamento 

     

Pocrá tônica final 'pokura 3 inserção 

  'pokra  1 acerto 

  'pokas  1 apagamento 

     

Ricra postônica 'hikura 4 inserção 

 

Cradi foi realizado em todos os casos como /ku'raʤi/, com epêntese. Crado foi 

realizado como /ku'rado/ e /ku'ra/ sem a sílaba final, mas mantendo a inserção de /u/. Pocrato 

foi realizado com inserção em /poku'rato/ e nas demais vezes com apagamento em /po'kato/ e 

/por'kato/. Pocrá apresentou em todas as realizações deslocamento do acento da última para a 

primeira sílaba. Foi realizado com inserção em /'pokura/ e com apagamento em /po'kato/. 

Também houve apagamento em /por'kato/ apesar da inserção de /r/ na coda da sílaba inicial. 

Pocrá apresentou deslocamento do acento da última para a primeira sílaba em todas as 

ocorrências. Tanto no caso de acerto – /'pokra/ –, quanto no de inserção – /'pokura/ – e 

apagamento – /'pokas/. No último caso, houve ainda a inserção de /s/ na coda da sílaba final. 

Por fim, Ricra foi realizado apenas como /'hikura/, com a epêntese de /u/. 

 

Quadro 5.20. Informante 5 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kura'biʤi 3 inserção 

     

Clada tônica inicial ku'rada 11 inserção 

  ku'rawda 1 inserção 

     

Raclata tônica medial haku'rata 5 inserção 

     

Xiclá tônica final 'ʃikura 8 inserção 

     

Tonicla postônica to'nikura 11 inserção 

  to'nikula 1 inserção 

  to'mikura 1 inserção 

 

Esta informante não apresentou muitas variedades de pronúncia. Clabide, Raclata e 

Xiclá foram pronunciados com a inserção de /u/ e rotacismo de /l/ – /kura'biʤi/, /haku'rata/ e 

/'ʃikura/. Clada também apresentou a pronúncia /ku'rada/ seguindo o mesmo fenômeno e a 

pronúncia /ku'rawda/ com inserção de /w/. Tonicla teve a pronúncia /to'nikura/, seguindo o 



71 
 

 

mesmo processo dos outros nomes, mas também apresentou as formas /to'nikula/ e /to'mikura/. 

Nenhum caso de acerto da sílaba CCV foi registrado. 

 

Gráfico 5.5 – Estratégias utilizadas pela informante 5 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

 

Em relação ao índice de acertos, o Gráfico 5.5 mostra que a produção da falante vai de 

quase 50% na sílaba /kas/, passando por /kar/ com pouco mais de 30%, por /kra/ com 4% e 

chegando a 0% em /kla/. A inserção vocálica foi a estratégia mais utilizada em todas as 

estruturas silábicas, sendo a única utilizada para a pronúncia da sílaba /kla/ em todos os 

contextos. Outra estratégia utilizada para a pronúncia das consoantes em coda foi o apagamento 

das consoantes /s/ e /r/. O recurso de apagamento também foi utilizado na sílaba /kra/ e foi mais 

frequente do que os casos de acertos, o que mostra a dificuldade que a informante apresenta 

para pronunciar duas consoantes na posição de ataque silábico. Para esta informante, a ordem 

de facilidade é /kas/ > /kar/ > /kra/ > /kla/. 

 

 

5.1.6 Informante 6 

 

 

Quadro 5.21. Informante 6 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'poni 2 acerto 
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  kasu'poni 2 inserção 

  kasu'poɲo 2 inserção 

     

Caspo tônica inicial 'kasupo  5 inserção 

  'kaspo 3 acerto 

  'sasupo  1 inserção 

  'saspo  1 acerto 

     

Gocás tônica final go'kas 4 acerto 

     

Nizácas postônica ni'zakas 6 acerto 

  ni'zaka 5 apagamento 

 

O nome Caspone foi pronunciado corretamente como /kas'poni/ em 1/3 das vezes. Nas 

outras ocorrências, foi utilizada a inserção em /kasu'poni/ e /kasu'poɲo/. Neste caso, assim como 

já havia ocorrido com a informante 2, a sílaba final /ni/ se tornou a palatal /ɲ/ e houve acréscimo 

da vogal /o/. Em Caspo, houve a realização de /'kaspo/ e /'kasupo/ com as variações /'saspo/ e 

/'sasupo/. Gocás foi realizado corretamente como /go'kas/ em todas as vezes e Nizácas variou 

entre o acerto /ni'zakas/ e o apagamento da consoante final em /ni'zaka/.  

 

Quadro 5.22. Informante 6 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica kar'fejra  4 acerto 

  karu'fejra  1 inserção 

  kar'feja  1 acerto 

  ka'fejra 1 apagamento 

  ga'fejra 1 apagamento 

     

Carto tônica inicial 'karto  4 acerto 

  'karuto 1 inserção 

  'kawtu 1 acerto 

     

Mucarda tônica medial mu'karuda 3 inserção 

  mu'karda 2 acerto 

     

Mucar tônica final mu'ka 2 apagamento 

  mu'kar 1 acerto 

  'moka 1 apagamento 

     

Cúcar postônica 'kuka 10 apagamento 

  'kako 3 apagamento 

  'kukar 1 acerto 
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O nome Carfeira apresentou a pronúncia correta /kar'fejra/, mas também houve diversas 

outras variações com apenas uma ocorrência cada. A inserção de /u/ foi registrada em 

/karu'fejra/. Em /kar'feja/, a pronúncia /kar/ se manteve, mas houve apagamento de /r/ na sílaba 

final. O apagamento foi registrado em /ka'fejra/ e /ga'fejra/, sendo esta última com o 

vozeamento da consoante inicial /k/. Como houve apenas uma ocorrência, podem ser 

considerados erros não-sistemáticos. Carto também foi realizado corretamente na maioria das 

vezes. Houve um caso de inserção em /'karuto/ e um caso de semivocalização de /r/, que tornou-

se /'kawtu/. Mucarda teve a ocorrência de epêntese como /mu'karuda/ em pouco mais de metade 

das vezes e foi pronunciado corretamente nas demais vezes. Mucar apresentou um caso de 

acerto como /mu'kar/ e apagamento em todos os demais casos: /mu'ka/ e /'moka/. Neste último 

caso, houve a troca de /u/ por /o/ e deslocamento da sílaba tônica da última para a primeira 

sílaba. Cúcar foi pronunciado corretamente apenas uma vez. Nas demais vezes, houve 

apagamento em /'kuka/ e /'kako/. 

 

Quadro 5.23. Informante 6 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica kura'ʤi 5 inserção 

     

Crado tônica inicial ku'rawdo 10 inserção 

  ku'rado 4 inserção 

  ku'lado 1 inserção 

     

Pocrato tônica medial poku'rato  5 inserção 

  po'krato  1 acerto 

     

Pocrá tônica final poku'ra 3 inserção 

  'pokra 2 acerto 

  po'kra  1 acerto 

  koku'ra 1 inserção 

     

Ricra postônica 'hikra 3 acerto 

  'hika  3 apagamento 

  hi'kra  1 acerto 

 

Cradi foi somente realizado como /kura'ʤi/, com epêntese de /u/. Crado também foi 

realizado apenas com epêntese, mas houve variações. Além de /ku'rado/ e /ku'lado/, a maioria 

das vezes foi realizado como /ku'rawdo/, com inserção de /w/. Pocrato foi realizado uma vez 

como /po'krato/ e nas demais como /poku'rato/. Pocrá foi realizado apenas uma vez como 

/po'kra/. Houve um caso de deslocamento da sílaba tônica da última para a primeira em /'pokra/ 
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e inserção em /poku'ra/ e em /koku'ra/, sendo que nesta houve a troca de /p/ por /k/ e como 

ocorreu apenas uma vez pode ser considerado um lapso. Ricra foi produzido em quase metade 

das vezes corretamente como /'hikra/. Houve um caso de deslocamento do acento da primeira 

para a última sílaba em /hi'kra/. Nas demais, houve apagamento – /'hika/ – e foi o único nome 

a não registrar nenhum caso de inserção.  

 

Quadro 5.24. Informante 6 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kura'biʤi 3 inserção  

     

Clada tônica inicial ku'rada 8 inserção  

  ku'rawda 3 inserção  

     

Raclata tônica medial haku'rata 4 inserção  

  ha'klata 1 acerto 

     

Xiclá tônica final 'ʃikura 5 inserção  

  'sikura 4 inserção  

  'ʃikra 1 acerto 

     

Tonicla postônica to'nikura  3 inserção  

  to'nikula  2 inserção  

  to'nika  2 apagamento 

 

O nome Clabide foi pronunciado todas as vezes com a inserção de /u/ e rotacismo de /l/ 

– /kura'biʤi/. Clada também foi pronunciada como /ku'rada/ na maioria das vezes, variando 

com a inserção de uma semivogal /w/ após a sílaba tônica /ra/, tornando-se /ku'rawda/. Raclata 

apresentou apenas um caso de acerto como /ha'klata/. Nas demais, foi produzido como 

/haku'rata/. Xiclá não foi pronunciado nenhuma vez como oxítona. O acento primário foi 

deslocado para a sílaba inicial. O nome foi produzido na maioria das vezes com inserção, tanto 

como /'ʃikura/ quanto como /'sikura/ com a despalatalização de /ʃ/. Outra ocorrência foi de 

/'ʃikra/, com a estrutura CCV mantida. Tonicla foi produzido como /to'nikura/ ou /to'nikula/ e 

duas vezes com o apagamento da consoante /l/, tornando-se /to'nika/. 
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Gráfico 5.6 – Estratégias utilizadas pela informante 6 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

 

A informante 6 utilizou os recursos de inserção e apagamento em todas as estruturas 

silábicas aqui analisadas. Houve mais acertos nas consoantes em coda do que em ataque 

complexo. Com /s/ em coda, a estratégia mais utilizada foi a manutenção da pronúncia CVC, 

seguido de inserção e de apagamento. Com /r/ nessa posição, o número de acertos não foi tão 

expressivo – pouco mais de 40% –, quase o mesmo valor do uso de apagamento da consoante 

/r/, que ocorreu com a sílaba tanto em posição átona quanto tônica, como pode ser observado 

no Quadro 5.22. Na posição de ataque complexo, /kra/ teve mais acertos que /kla/. Se 

excluirmos da contagem as pronúncias que ocorreram apenas uma vez, /kla/ teria o nível de 

acertos reduzido a 0. O uso de inserção vocálica foi a estratégia mais utilizada para o caso das 

consoantes em posição de ataque complexo. A ordem de facilidade para a pronúncia desta 

informante é: /kas/ > /kar/ > /kra/ > /kla/. 

 

 

5.1.7 Informante 7 

 

 

Quadro 4.25. Informante 7 – Realizações da sílaba /kas/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Caspone pretônica kas'poni 6 acerto 
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Caspo tônica inicial 'kaspo  4 acerto 

  'kasupo 3 inserção 

     

Gocás tônica final ko'kasu 2 inserção 

  go'kas  1 acerto 

  ko'kas 1 acerto 

     

Nizácas postônica ni'zakas  4 acerto 

  ni'zaka 2 apagamento 

 

O nome Caspone foi realizado corretamente em todas as ocorrências pela informante 7. 

O nome Caspo variou entre /'kaspo/ e /'kasupo/, com inserção da vogal /u/. Gocás foi 

pronunciado corretamente como /go'kas/ apenas uma vez. Em outra ocorrência foi registrado o 

desvozeamento da consoante inicial, tornando-se /ko'kas/, mas mantendo a estrutura silábica de 

/kas/ e uma vez com a inserção de /u/, tornando-se /ko'kasu/. O nome Nizácas não apresentou 

nenhum caso de inserção, sendo pronunciado corretamente como /ni'zakas/ e com o apagamento 

da consoante final em /ni'zaka/. 

 

Quadro 5.26. Informante 7 – Realizações da sílaba /kar/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Carfeira pretônica ka'fejra 5 apagamento 

  ka'hera  2 apagamento 

  ka'fera 2 apagamento 

     

Carto tônica inicial 'kartu 5 acerto 

  'karutu  1 inserção 

     

Mucarda tônica medial mu'karda  4 acerto 

     

Mucar tônica final mu'kar 2 acerto 

  mu'karu 1 inserção 

     

Cúcar postônica 'kuka 5 apagamento 

  'kukar 2 acerto 

 

O nome Carfeira foi realizado com apagamento de /r/ em 100% das ocorrências. Além 

de /ka'fejra/, também se registrou /ka'fera/, com monotongação de /ej/ e /ka'hera/ com a troca 

de /f/ pela glotal /h/. Como vimos, /fe/ não é um som do sistema fonológico da língua japonesa. 

Carto foi pronunciado corretamente como /'kartu/, mas se registrou uma ocorrência com 

epêntese em /'karutu/. Da mesma forma, o nome Mucar foi pronunciado corretamente como 



77 
 

 

/mu'kar/, mas houve um caso de inserção em /mu'karu/. Mucarda foi realizado corretamente 

todas as vezes como /mu'karda/. Cúcar foi realizado como /'kukar/, mas na maioria das vezes 

optou-se pelo apagamento da consoante /r/ em /'kuka/. 

 

Quadro 5.27. Informante 7 – Realizações da sílaba /kra/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Cradi pretônica 'klaʤi 2 acerto 

  ku'raʤi 2 inserção 

     

Crado tônica inicial 'krawdo 5 acerto 

  ku'rado  4 inserção 

  'krado  1 acerto 

  'klado  1 acerto 

  ku'rawdo  1 inserção 

     

Pocrato tônica medial poku'rato 7 inserção 

     

Pocrá tônica final poku'ra 5 inserção 

     

Ricra postônica 'hikura 4 inserção 

 

Cradi foi realizado duas vezes como /'klaʤi/, mantendo a estrutura CCV, e duas vezes 

como /ku'raʤi/, com epêntese. Crado foi o nome que apresentou maior diversidade de 

realizações. /'krado/ e /'klado/ ocorreram apenas uma vez cada. A maior ocorrência foi de 

/'krawdo/, onde se manteve o ataque /kr/, mas houve inserção de /w/ no final da sílaba, ou seja, 

produziu-se uma sílaba CCVG. Essa realização ocorreu uma vez com inserção também em 

/ku'rawdo/. Além disso, houve inserção de /u/ em /ku'rado/. Pocrato, Pocrá e Ricra foram 

realizados todas as vezes com a inserção de /u/: /poku'rato/, /poku'ra/ e /'hikura/.  

 

Quadro 5.28. Informante 7 – Realizações da sílaba /kla/ 

 

nome posição pronúncia n. fenômeno 

Clabide pretônica kura'biʤi 3 inserção 

  kla'biʤi 1 acerto 

  kra'biʤi 1 acerto 

     

Clada tônica inicial ku'rada 8 inserção  

     

Raclata tônica medial haku'rata 4 inserção  

     

Xiclá tônica final ʃiku'ra  9 inserção  
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Tonicla postônica to'nikura 7 inserção  

  to'nikra 2 acerto 

  to'nika 2 apagamento 

 

O nome Clabide foi produzido principalmente como /kura'biʤi/, com inserção de /u/ e 

rotacismo de /l/. Houve um registro correto de /kla'biʤi/ e da variante /kra'biʤi/. Clada, 

Raclata e Xiclá foram todos pronunciados com epêntese de /u/ e rotacismo de /l/ – /ku'rada/, 

/haku'rata/ e /ʃiku'ra/. Tonicla também apresentou esses fenômenos na maioria das vezes – 

/to'nikura/ –, mas também apresentou acerto com rotacismo – /to'nikra/ – e apagamento – 

/to'nika/. 

 

 

Gráfico 5.7 – Estratégias utilizadas pela informante 7 para a pronúncia das sílabas CVC e CCV 

 

A informante 7 teve mais casos de acertos nas sílabas CVC e mais casos de inserção nas 

sílabas CCV. Entre os desvios, /kas/ apresentou 23% de casos de inserção e 8% de apagamento, 

enquanto /kar/ teve apenas 10% de inserção e 34% de apagamento. O índice maior de 

apagamentos é devido ao nome Carfeira ter sido pronunciado exclusivamente com apagamento 

da consoante /r/ e Cúcar ter apresentado mais ocorrências de /'kuka/ que de /'kukar/. Se 

excluirmos da contagem as pronúncias que ocorreram apenas uma vez, /kar/ não teria nenhum 

caso de inserção. No caso da consoante em ataque complexo, /kra/ apresentou mais acertos que 

/kla/, mas ambos foram pronunciados predominantemente com inserção vocálica. /kla/ também 
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apresentou apagamento da consoante /l/ no nome Tonicla, enquanto /kra/ não registrou nenhum 

uso desse recurso. Para esta informante, a ordem de facilidade é /kas/ > /kar/ > /kra/ > /kla/. 

 

 

5.2 COMPARAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Após a apresentação das ocorrências por informante, é interessante comparar os 

resultados a fim de se observar possíveis pontos em comum na pronúncia dos falantes 

japoneses.  

 

 

 

Gráfico 5.8 – Estratégias utilizadas para a pronúncia da sílaba /kas/ 

 

No Gráfico 5.8, é possível observar que, com exceção da informante 1, os acertos na 

pronúncia da sílaba /kas/ foram maiores do que os desvios. Entre os erros, a maioria aconteceu 

devido à inserção vocálica após a coda e apenas alguns casos por apagamento. Podemos 

levantar a hipótese de influência da língua materna. A língua japonesa, como vimos, não tem s 

com valor de mora, então é necessária a inserção de uma vogal para se tornar uma mora. 
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Podemos observar o que acontece com os empréstimos que possuem /s/ em coda:  festival é 

pronunciado na língua como /fesutibaru/ e Miss como /misu/. Em ambos os casos, a consoante 

/s/ na posição de coda silábica foi substituída pela mora /su/. No entanto, em uma fala mais 

apressada, a vogal /u/ é frequentemente suprimida. Como exemplifica Trubetzkoy (1969), 

/desu/ pode ser pronunciado como [des], assim como /gozaimasu/ como [gozaimas]. Esse 

processo, segundo Hinds (1986), também ocorre no interior da palavra, como /daisuki/ 

pronunciado como [daiski]. Por isso, pronunciar a consoante /s/ em coda não é uma dificuldade 

real de um falante japonês, pois é uma possibilidade de sua língua materna. Claro que, como se 

observa no gráfico, a influência da língua materna não é o único fator que explica os desvios de 

pronúncia. Se fosse, não seriam encontrados casos de apagamento. No entanto, não há dúvida 

de que a língua materna é um dos fatores que influencia na pronúncia da segunda língua, como 

veremos na análise dos gráficos seguintes. 

 

 

 

Gráfico 5.9 – Estratégias utilizadas para a pronúncia da sílaba /kar/ 

 

Vemos no Gráfico 5.9 que o número de acertos na pronúncia da sílaba /kar/ ainda se 

destaca, apesar de em número menor que os encontrados para a sílaba /kas/. No caso da 

consoante /r/ em coda, chama a atenção o alto índice de apagamento, principalmente quando 

comparado com os casos de /s/ na mesma posição. Os casos de apagamento consonantal foram, 
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com exceção da informante 5, iguais ou maiores que os casos de inserção vocálica. Na 

pronúncia de palavras estrangeiras incorporadas à língua japonesa, é possível encontrar tanto a 

inserção quanto o apagamento, como carta /karuta/ e party /paatii/.  Normalmente, quando há 

apagamento de /r/, a vogal é alongada para preencher a mora. Em relação aos nomes 

apresentados nesta pesquisa, o apagamento ocorreu principalmente nos nomes Carfeira e 

Cúcar, ambos com a sílaba /kar/ em posição átona. Como a pesquisa foi feita sem exposição à 

palavra escrita, é possível que as informantes não tenham percebido a presença da consoante /r/ 

nas sílabas átonas e por isso não tentaram pronunciá-la. Ou seja, a aproximante /r/ é menos 

percebida que a obstruinte /s/. 

 

 

Gráfico 5.10 – Estratégias utilizadas para a pronúncia da sílaba /kra/ 

 

Destaca-se no Gráfico 5.10 o alto uso de inserção vocálica para a pronúncia da sílaba 

/kra/, diferentemente do que havia acontecido com as sílabas CVC vistas até agora. O máximo 

de acertos foi da informante 3 e, mesmo assim, ficou abaixo de 40%. O apagamento foi usado 

por apenas dois informantes e não ocorreu de forma tão expressiva. Observando as estruturas 

silábicas da fonologia da língua japonesa apresentadas no Quadro 3.6, é possível notar a 

presença de sílaba CVC, apesar de aparecer apenas em casos de consoantes geminadas, mas 

não a de CCV. Conforme demonstrado por Hinds (1986), é possível que, numa fala apressada, 

algumas vogais sejam apagadas entre duas consoantes não vozeadas, o que acabaria causando 
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o surgimento de ataques complexos, como em /kusuri/ > [ksɯri]. No entanto, /r/ é uma 

consoante vozeada, o que não permitiria que esse processo ocorresse. Devido a isso, os falantes 

japoneses optaram na maioria das vezes por utilizar a inserção vocálica para desfazer o ataque 

complexo, ou seja, a sílaba CCV passa a ser CVCV. Nos poucos casos de apagamento, este 

sempre ocorreu na sílaba que ocupava a segunda posição de ataque, tornando a sílaba C1C2V 

uma sílaba C1V. Isso mostra que o falante tem a consciência de que a consoante “intrusa” é C2 

e não C1. 

 

 

Gráfico 5.11 – Estratégias utilizadas para a pronúncia da sílaba /kla/ 

 

Assim como constatado com a sílaba /kra/, a inserção vocálica foi o processo 

predominante para a pronúncia da sílaba CCV. A quantidade de acertos de /kla/ foi menor do 

que em /kra/ e muitos casos classificados como acerto ocorreram com a pronúncia de /r/ e /w/ 

no lugar de /l/. Além das dificuldades já apresentadas anteriormente para a pronúncia de 

consoantes em ataque complexo, há ainda o fato de a consoante /l/ não existir fonologicamente 

na língua japonesa.  

Os resultados encontrados mostram que a variável “tempo de residência no Brasil” não 

influenciou, dado que a informante 7 não foi necessariamente a que teve mais acertos, nem a 

informante 1 a que teve mais erros. Chama a atenção, no entanto, a alta quantidade de acertos 

da informante 3 em relação às outras informantes da pesquisa. Isso pode ter ocorrido por ser a 
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única informante casada com um brasileiro. Apesar de esta pesquisa não nos permitir confirmar 

o peso que essa variável tem, esse é um ponto que necessita de uma investigação que ateste sua 

relevância no processo de aprendizado de uma língua estrangeira. 

Com base na facilidade que os falantes tiveram para pronunciar cada estrutura silábica, 

é possível constatar que, em geral, a ordem de aquisição para os falantes japoneses é CVC > 

CCV. Na posição de coda, /s/ > /r/ e, na segunda posição de ataque, /r/ > /l/.  

A diferença encontrada entre a aquisição do ataque complexo e da rima complexa 

também pode dar evidências de que a estrutura silábica não é linear, como defendido por 

Clements e Keyser (1983) e Nespor e Vogel (1986). A dificuldade maior para a pronúncia da 

coda pode reforçar que a rima, diferente do ataque, possui um subnível, como defendido por 

Harris (1983) e Fudge (1987). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho, feito com japoneses em processo de aprendizagem da língua portuguesa, 

buscou descrever e analisar por meio da Análise de Erros a pronúncia para duas estruturas 

silábicas inexistentes na língua japonesa: CVC e CCV. Antes de chegar à análise, foi preciso 

entender a relação da fonologia japonesa com sílabas e moras, inclusive em relação à forma 

escrita da língua.  

A invenção dos nomes dos personagens da história foi produtiva porque não forçou as 

informantes a ficarem repetindo palavras descontextualizadas nem se correu o risco de haver 

influência da forma escrita, uma vez que os nomes foram criados exclusivamente para a 

pesquisa. Além disso, ter controle das palavras com as sílabas desejadas possibilitou melhor 

comparação entre os resultados encontrados para cada informante. 

A análise feita neste trabalho mostrou como o conhecimento da língua materna do 

aprendiz auxilia na compreensão dos erros por ele cometidos. Mesmo que as informantes 

tenham diferentes características, como idade, profissão e tempo de residência no Brasil, foi 

possível observar pontos em comum em sua produção oral. De acordo com a análise, a 

facilidade é maior para pronunciar as sílabas CVC do que as CCV. Isso pode ocorrer porque a 

língua japonesa permite a estrutura CVC, apesar de ser apenas em palavras com consoantes 

geminadas, enquanto CCV não existe na língua. No caso da sílaba com coda, a obstruinte /s/, 

em geral, teve mais acertos que a aproximante /r/ e, no caso do ataque complexo, /r/ foi mais 

fácil de ser produzida que /l/, ocupando a segunda posição de ataque.  Essa dificuldade maior 

ou menor pode ser entendida a partir de processos fonológicos que acontecem na L1, no caso, 

a língua japonesa. 

Foi possível observar que todas as estratégias utilizadas tiveram como objetivo 

simplificar as sílabas CVC e CCV, tornando-as uma sílaba CV ou CVCV. Em relação aos erros 

encontrados para a sílaba /kas/, houve mais ocorrências de inserção de /u/, sendo pronunciada 

como /ka.su/. No caso de /kar/, o que mais ocorreu foi o inverso. A preferência foi pelo 

apagamento da consoante em coda /r/, pronunciando-se /ka/ em vez de /kar/, principalmente em 

posição átona. Isso pode estar relacionado com a percepção da pronúncia paulistana do 

pesquisador pelos informantes, uma vez que eles não foram expostos à palavra escrita. No caso 

das sílabas CCV, a principal estratégia para todos os informantes foi a epêntese de /u/ após a 
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primeira consoante de ataque, ou seja, a sílaba CCV tornou-se CVCV, tanto para /kra/ quanto 

para /kla/. 

Apesar dessa constatação, isso não significa que os erros aconteceram conforme poderia 

ser previsto pela simples comparação entre L1 e L2 – como deveria ocorrer se o trabalho fosse 

feito de acordo com o que postula a Análise Contrastiva. Basta observar os casos de troca de /r/ 

por [l], que não é um fonema da língua japonesa, apesar de terem ocorrido em quantidade 

menor. 

A dificuldade maior encontrada para a produção da rima complexa em relação ao ataque 

complexo também pode trazer evidências de que a rima realmente deve ter subníveis como 

núcleo e coda, diferente do ataque. A diferença entre os resultados aponta para diferentes níveis 

na estrutura silábica, não sendo apenas uma questão de posicionamento na sílaba. 

Uma pesquisa com mais informantes é necessária para se investigar quais são os outros 

fatores além da língua materna que influenciam nos erros. As informantes estavam ordenadas 

de acordo com o tempo de residência no Brasil e não foi possível observar uma relação entre o 

número de acertos e essa variável. Esse não era o objetivo do trabalho, mas um estudo mais 

amplo pode verificar se existe ou não influência dessa variável na produção oral das informantes 

e quais são os outros fatores que podem influenciar no processo de aprendizagem/aquisição de 

L2. 

Este trabalho deixou registrado alguns processos que ocorrem na aquisição da língua 

portuguesa por aprendizes japoneses. Esses dados podem ser utilizados para comparar essa 

ordem de aquisição de L2 com a aquisição de L1 ou com aprendizes que tenham outras línguas 

como língua materna. Pesquisas como a de Ribas (2004) apontam para a seguinte ordem de 

aquisição silábica da língua materna por crianças brasileiras: CV, V > CVV > CVC > CCV. 

Isso indica que processos de desenvolvimento podem estar coocorrendo com os de transferência 

e merece um estudo posterior. 
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ANEXO A – Figuras utilizadas para a coleta de dados 

 

 

Situação 1 

 

 Noivo: Caspone 

 Noiva: Tonicla 

 Amiga: Mucarda 

 

 

 
 

 
 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 335-336. 
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Situação 2 

 Homem: Crado 

 Mulher: Xiclá 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 78. 
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Situação 3 

 Homem de azul: Carto 

 Homem de amarelo: Nizácas 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 78. 
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Situação 4 

 

 Mulher: Clada Cúcar 

 Homem: Caspo 

 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 198. 
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Situação 5 

 

 Homem: Cradi 

 Mulher: Clabide 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 323. 

 

 

Situação 6 

 

 Mãe: Raclata 

 Filho: Pocrato 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 323. 
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Situação 7 
 

 Mãe: Ricra 

 Filho: Mucar 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 323. 

 

 

Situação 8 

 

 Mulher de verde: Carfeira 

 Mulher de rosa: Pocrá 

 Faxineira: Gocás 

 

 
Fonte: FERNANDES, G. R. R.; FERREIRA, T. de L. S. B.; RAMOS, V. L. Muito prazer: fale o 

português do Brasil. Barueri, SP: Disal, 2008. p. 323. 
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ANEXO B – Informante 1: Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

kas'ponɪ||to'nikɯɾɐ||aː||noɾẽmbɾo||ka||kasɯ'poɾnɪ||kas'ponɪ||kasɯ'ponɪ||esce'si||to'nikɯɾɐ||kas'ponɪt

o'nikɯɾɐ||to'nikɯlɐ||mu'kaɾɯ||kas'ponɪ||to'nikɯlɐ||mu'kaɾɯdɯ||kasɯ'ponɪ||to'nikɯɾɪ||a'ɾe||'tɾikuɾɐ||

mu'kaɾɯdɐ||to'nikɯɾɐ||mu'kaɾdɐ||ɛːkas'toːɾɪ||i||nomɪ'deɾɪ||to'nikɯɾɐ||kazaː||ɛː||ka'zow||eːj||i||de'pojs

ʤɪ'isoː'otɾɐ'ʤia||'otɾo'ʤia||fa'ɾoː||asij|̃|ɛː||ew||ka'zaː||ɛː||kasɯka||kas'pɔɾɯnɪ||kasɯ'pɔɾnɪ||eː||mostoːɾ

paɾa||mu'kaɾdɐ||mu'kaɾɯdɐ||iːɛː||kasɯto'ɾa||ɛː||es'to||es'ta||es'taːbem||'bendo||'bendo||ɛː||esʧi'fotosɯ||i

su||kaː||esce'si||kasɯ'pɔɾnɪ||tɾo'nikɯɾɐː||mu||mu'kaɾtɐ|| 

Situação 2 

kɯ'ɾado||'sikɯɾa||'ʃikwa||'ʃikla||ʃɜ||m||kɜ||ũto||'kɯ'ɾa||'klado||'kɾawdo'ʃikaɾɐ||'klado'sikaɾɐ||m||'sikaɾ

ɐ||ʃikw'a||'kado'ʃikwa||mezmɯ||mezmɯɔː||'klawdo'sikaɾɐ||ɛ||ɛː||kɯ'ɾawdo||ɛː||es'tavon'taʤɪʤiko'

meɾ||iː||li'gow'paɾa||'sikaɾɐ||ɛː||cɛɾoʒɜn'taɾɯ||ɛː||komo||ɛː||fa'loasim||ɛː||'ʃikɯɾa||tɜmbẽj||cɛ'ɾ|o|ɛko'm

eɾ||ide'pojz'ʤisɯ||voː||ɛː||eɾis||ẽjkontɾaɾɜm||ɛː||i||ɛː||ɛ'ko||u'nɔmi'deliesce'si||kɯ'ɾado||kɯ'ɾado'komeː

||ɛː||cɛɾo'kom||ɛ||cɛɾo||kɛɾɯko'meːɾham'bɯɾɯ||majsɯː||ɛː||'sikɾenon'kome||sikaɾɐ||sikaɾɐ'non||ɛ||non

ceɾɯ||ko'miham'buɾɟi||entɜɯ̃||eːto'nɛ||kɯ'ɾado||kɯ'ɾadoko||cɛɾo||cɛko'meɾɯ||ispaɟɛʧɪ||majsɯ||ɛː'sik
ɯɾɐ||ɜː||non'cɛɾɯko'meɾɯispa'ɟɛʧɯtɜm'bej|̃|in'tɜwde'pojsɯ'ʤiso||ɛː||sikɯɾa||cɛɾoko'meɾɯsa'lada||i||

kɯ'ɾada||m||ʧigaɯ||kɯ'ɾada||kɯ'ɾado||kɯ'ɾado||komeɯ||ahu||kɯ'ɾado||ko'mi||ko'mew||sa'ɾada||kõw'ɛ

ːɾɐ'ʤa||ɛsikɯɾa||ɛʤifi'siw|| 

Situação 3 

kaɾɯto||ni'zakasɯ'kaɾɯtoini'zakasɯ||ni'zakas||kaɾtoini'zakasɯʤo'gɜw||tenis||ʤo'gaɾɜw'tenisɯ||i||

ɛː||ciakonte'sew||eː||nomɪ'delɪhi'ka||kaɾto||ni'zakasɯni'zakasɯ||es'taː||nandaɾo||es'takon||doɾʤi||nan

dake||higa||ba'higa||depoisʤiiso||ɛː||elɪɛː||kaɾɯtoini'zakasɯ||ɛfoj||pɾaː||hestaw'ɾaʧi||maisɯː||esce's

i||ni'zakasɯni'zakasɯkon'doɾ'taes'takon'doɾ||ʤiba'higɐ||iːnonkonsenonkonse'ɟi||konse'ɟiw||ko'meɾ
ɯ'nadɐ||konanobebeɾɯ'nadɐ||iː||ɛː||de'pojsɯʤi||ɛsa'iɾ||da'ɾoʒɐ||ɾoʒɐʤa'naj||hesɾestaw'ɾɜʧɪ||elisɯ||e

ɾisʤa'naj||eto||ik||ɛː||kɯ'ɾado||kaɾɯto||i||te'zakasɯ||ɛː||fojem'boɾɐ||foɾɜm'boɾɐ||sim|| 

Situação 4 

kɯ'ɾadɐ||kɯ'ɾada'kuka||kɯ'ɾawda'kuka||kɯ'ɾada'kukai||kasɯpo||kɯ'ɾada'kukai'kasɯpo||ɛː||kɯ'ɾada'k

ukaɾi'go'paɾaː||m||kasɯpo||kasɯpo||iː||ɛkompɾo'misɯ||na||nahestaw'ɾanʧɪ||ɛː||kasɯpo||dapɯɾa||da||d

a'paɾa||ɛː||ɛː||paɾa||ɛː||kɯ'ɾada||kɯ'ɾada'kuka||pɾe'zenʧɪ||i||ɛː||pe||ɛː||kɯ'ɾawda'kasɯka||pe'ʤiaw'gɯm

ɐ||be'bidɐ||kɯ'ɾada'kukape'ʤipaɾ||anoː||aw'gumɐ||be'bidɐ||ɛː||majs||ɛː||ɛː||o'ɟemba'tew||iː||kɯ'ɾada||k
ɯ'ɾada'kukaiː||kasɯko||kasɯkoː||ɛː||ka'iw||ka'iw||be'bidas||ɾe'vomo'ɾjadɐ||ɛː||ede'pojs||ɛː||kw'ɜndo||ɛ

ː||kɯ'ada'kukai||kasɯpo||kasɯpo||ɛː||ʃe'gaɾɜnna'kazɐ||ɛ||teɾefo'naɾɜm||i||kɯ'ɾada'kukabɾi'gaɾ||iɛː||ka

sɯpo||toma'baɲo|| 
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Situação 5 

kɯla'ʤɪ||kɯɾa'biʤɪ||kɯlaw'ʤikɯɾa'biʤɪ||kɯɾa'ʤi||kɯɾa'bizɪ||ɛː||kɯɾaw'ʤɪ||komoci'falɐ||pinta||pinta

||pa'ɾeʤɪ||komoɛ||pintapa'ɾeʤɪ||iː||ɛ||kɯ'ɾadi||ɜmkɯ'ɾaʤɪ||ɛː||kɯ'ɾeʤɪ||kɯ'ɾeʤɪ||pintando||ɜ||kɯ'ɾeʤɪ||

kɯla'ʤɪ||ɛː||kwandokɯɾa'ʤɪpintaː||ɛ||kɾa'biʤɪ||kɯɾa'biʤɪ||ɛː||entɯ'ɾaɾ||entɯ'ɾaɾɜn||ɜ||en'tɯɾow||m||i||ɛ

ː||faɾo||kumpɾi||kumpɾi'menta'paɾa||kwa||kɯ'ɾaːʤɪ||isɯ|| 

Situação 6 

ha'klatɐ||po'kɾato||hakɯ'ɾatɐpo'kɾato||hakɯ'ɾatɐ||ɛː||hakɯ'ɾaːtɐbɾi'gaɾ||abɾi'gaː||bɾi'gow||hakɯ'ɾatɐbɾ

i'gowpɯɾɯ'ce||ɛː||haː||hakɯ'ɾito||pokɯ'ɾato||pokɯ'ɾatonona'hɯmɐ'nadɐ||ɛːdepojs||ɛː||hakɯ'ɾi||ɜ||hak
ɯ'ɾito||pokɯ'ɾito||pokɯ'ɾato||ahu'mow||iːdepojs||anoː||hakɯ'ɾato||hakɯ'ɾatɐ||hakɯ'ɾatɐɛː||fika||fikam

eʎɔɾɯ|| 

Situação 7 

hikɯɾɐ||mu'kaɾ||hikɯɾɐɛː||cozi'ɲow||umɐ'bɔlɐ||iː||ɛː||ko'ɾokaɾ||boɾo'dentɾɯdaː||foɾno||kwaɾɯto'ʤan

aj||ɛː||mu'kaɾ||ɛː||mu'kaw||peɾ||ɛː||iso||iː||hi'kaɾ||hi'kaɾ||mu'kaɾ||mu'kaːɾ||faɾɐ||fa'ɾow||ɛː||fa'ɾow||ɛto||

ceɾoko'meːɾ|| 

Situação 8 

kaɾfejɾɐ||pukɯɾɐ||kafejɾɐ'pukɯɾɐ||go'kasɯ||pukɯɾɐ||ʧigaw||kaɾfejɾɐ||kafejɾɐ||pofejtɐ||majsɯmɐves||

ɛː||kaɾfejɾɐ||kaɾfejɾɐ'pukɯɾɐ||kaɾfejɾɐ'pukɯɾɐiː||go'kas||kaɾfejɾɐ'pukɯɾɐi'gokas||'pukɯɾɐ||kaɾfejɾɐi'p

ukɯɾɐ||ɛː||kompɾow||kompɾaɾɜm||mujtaskojzas||ikwando||ɛː||ʃe||ɛː||kwɜndovowtaɾam||pukɯɾɐ||aɾu

'kasɯ||go'kas||ɾim'pow||ɛː||hua||ipɾoj'bido||entɯ'ɾaɾ|| 
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ANEXO C – Informante 1: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome dele é Caspone. 

I1 Caspone. 

P O nome dela é Tonicla. 

I1 Tonicla. 

P O nome dela é Mucarda. 

I1 Ah, não lembro. 

P Então o nome dele é? 

I1 Ca (...)  

P Caspone. 

I1 Caspone. 

P Caspone. 

I1 Caspone. 

P O nome dela é? 

I1 Caspone (...) Esqueci. 

P Tonicla. 

I1 Tonicla. Caspone e Tonicla. Tonicla. 

P E...? 

I1 Mucarda. Caspone, Tonicla, Mucarda 

P Isso. 

I1 Caspone, Tonicla... are?  

P Tonicla. 

I1 Tonicla, Mucarda. 

P Isso. O que aconteceu? 

I1 É... Caspone e... nome dele? 

P Tonicla. 

I1 Tonicla casa... é... casou. E... e depois disso, outra dia, outro dia, falou assim. É... eu 

casar é... Casca. 

P Caspone 

I1 Caspone. Caspone mostrou para... 

P Mucarda. 

I1 Mucarda. Mucarda e... é... Castora é... estou... está ve...vendo. Vendo. É... Este fotos. 

Isso. 

P Tá bom. Então qual o nome dele? 

I1 Ca... Esqueci. 

P Caspone. 

I1 Caspone. 

P Tonicla. 

I1 Tonicla 

P Mu... 

I1 Mu... Mucarda. 

P Isso. 
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Situação 2 

P Agora o homem chama Crado. 

I1 Crado. 

P A mulher chama Xiclá. 

I1 Xicla. 

P Xiclá. 

I1 Xicla. Xicla. Cha... hm... Ca... hm...to...  

P Crado. 

I1 Crado. 

P Xiclá. 

I1 Crado, Xicla. Crado, Xicla. Hm? Xicla. 

P Xiclá. 

I1 Xiclá. Crado, Xicla. Mesmo? 

P Aham. 

I1 Mesmo... 

P É o mesmo homem e a mesma mulher. 

I1 Crado, Xicla. É. É... 

P O que aconteceu? 

I1 Crado... é... está vontade de comer e... ligou para Xicla. É... Quero jantar. É... Como... 

É... Falou assim. É... Xicla também quer... é... comer. E depois disso... é... eles 

encontraram... é... e... é... Co... o nome dele esqueci. 

P Crado. 

I1 Crado. Crado come... é... quer com... é... quer... quer comer hambúrguer, mas... é... Xicle 

não come...  

P Xiclá. 

I1 Xicla. Xicla não... é... não quer... comer hambúrguer. Então... eto, né... 

P Crado. 

I1 Crado. Crado co... quer... quer comer espagueti, mas... é... Xicla... ahm... não quer comer 

espagueti também. Então depois disso... é... Xicla quer comer salada. E... Clada. Hm? 

Chigau. Crada? 

P Crado. 

I1 Crado. Crado comeu... a ru... Crado comi... comeu... salada com ela ja.... é... Xicla.  

P Isso. 

I1 É difícil. 

 

 

Situação 3 

P O homem de azul chama Carto. 

I1 Carto. 

P O homem de amarelo chama Nizácas.  

I1 Nizácas. Carto e Nizácas. Nizácas....Carto e Nizácas jogaram... tênis. Jogaram tênis e... 

é... que aconteceu? É... nome dele Rica? 

P Carto. 

I1 Carto.  

P Nizácas. 

I1 Nizácas. Nizácas está... nandaro... está com... dor de... nandake... riga... barriga. Depois 

disso... é... ele é...  

P Carto e Nizácas. 
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I1 Carto e Nizácas... é... foi... pra... restaurante, mas... esqueci.  

P Nizácas. 

I1 Nizácas. Nizácas com dor tá, está com dor... de barriga. E não conse... não consegue... 

não conseguiu comer nada. Co... nano... beber nada. E... é... depois de... é... sair da loja... 

loja janai. Restaurante. Eles... Eles janai. Eto... Ik... é... Crado. 

P Carto., 

I1 Carto e... Tezácas... é... foi embora. Foram embora. Sim.  

 

Situação 4 

P O nome dela é Clada Cúcar. 

I1 Clada. Clada Cúcar. 

P É. E o nome dele é Caspo. 

I1 Clada Cúcar. Clada Cúcar e...  

P Caspo. 

I1 Caspo. Clada Cúcar e Caspo. É... Clada Cúcar ligou para... hm...  

P Caspo. 

I1 Caspo. Caspo. E... é... compromisso na... na restaurante. É... Caspo dá para... dá... dá 

para... é... é... para... é...  

P Clada Cúcar. 

I1 Clada. Clada Cúcar. Presente. E... é... pe... é... Clada Casca pedi alguma bebida. 

P Clada Cúcar. 

I1 Clada Cúcar pedi para.. ano... alguma bebida. É... mas... é... é... alguém bateu e... Clada... 

P Clada Cúcar. 

I1 Clada Cúccar e... 

P Caspo. 

I1 Casco. Caspo... é... caiu... caiu... bebidas... levou molhada. É... e depois... é... quando... 

é... Clada Cúcar e Caspo?  

P Uhum. 

I1 Caspo. É... chegaram na casa... é... telefonaram... e... Clada Cúcar brigar... e... Caspo 

toma banho. 

 

Situação 5 

P O nome dele é Cradi. 

I1 Cradi. 

P O nome dela é Clabide. 

I1 Clabide. Cradi e Clabide. 

P É. Então como é o nome dele? 

I1 Cradi. Clabide... É... Cradi... como que fala? 

P Pintar. 

I1 Pinta... Pinta.... 

P Parede. 

I1 Parede. Como é? Pinta parede. E... é... Cradi... ahm... Cradi... é... Credi... Credi... 

pintando... ahm... Credi... 

P Cradi. 

I1 Cradi. É... quando Cradi pinta... é... Clabide. Clabide... é... entrar... entraram... ahm...  

P Entrou. 

I1 Entrou... hm... e... é... falou cumpri... cumprimenta para... Cra... Cradi... Isso. 
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Situação 6 

P O nome dela é Raclata. 

I1 Raclata. 

P O nome dele é Pocrato.  

I1  Pocrato. Raclata, Pocrato. 

P É. 

I1 Raclata... é... Raclata... brigar... abriga... brigou... Raclata brigou porque... é... 

Ra...Racrito. 

P Pocrato. 

I1 Pocrato. Pocrato não arruma nada. É... depois... é... Racri... ahm... Racrito, Pocrito. 

P Pocrato. 

I1 Pocrato... arrumou. E depois... ano... Raclato... 

P Raclata. 

I1 Raclata. Raclata... é... fica... fica melhor. 

 

 

Situação 7 

P O nome dela é Ricra 

I1 Ricra. 

P O nome dele é Mucra. Mucar. Desculpa. 

I1 Mucar. 

P Isso. Ricra e Mucar. 

I1 Ricra... é... cozinhou uma bola. E... é... Colocar bolo dentro da... forno. Carto janai. 

P Mucar. 

I1 Mucar. É... Mucar... per... é... isso. E... Ricar... Ricar? 

P Mucar. 

I1 Mucar. Mucar... fala... falou... é... falou.... eto... quero comer. 

 

 

Situação 8 

P O nome dela é Carfeira. 

I1 Carfeira. 

P O nome dela é Pocrá. 

I1 Pocra. Carfeira, Pocra. 

P O nome dela é Gocás. 

I1 Gocás.  

P Qual que é o nome dela? 

I1 Pocra. Chigau. 

P Carfeira.  

I1 Carfeira. Carfeira. 

P O nome dela? 

I1 Pofeita? 

P Não. 

I1 Mais uma vez. É... 

P Carfeira. 

I1 Carfeira. 

P Pocrá. 

I1 Carfeira, Pocra. Carfeira, Pocra e... 
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P Gocás. 

I1 Gocás. Carfeira, Pocra e Gocás. Pocra... Carfeira e Pocra.... é... comprou... compraram... 

muitas coisas. E quando... é... che... é... quando voltaram... Pocra... a Lucás... 

P Gocás. 

I1 Gocás limpou... é... rua... e proibido... entrar. 
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ANEXO D – Informante 2: Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

kas'ponɪ||kas'ponɪ||to'niku||pɔsoeskɾe'veɾɯ||ɛpɾi'meɾavez'ewow'vi||to'nikɯɾa||to'nikɯɾo||kasɯ'ponɪ

a'ɾe||kas'ponɪ||ito'nikɯɾa||to'nikɯɾa||kasɯ'ponɪ||to'nikɯɾa||mu'kaɾda||kas'ponɪ||to'nikɯɾo||mu'kaɾda||

kas'ponɪto'nikɯɾamu'kaɾda||kas'ponɪto'nikɯɾamu'kaɾda||kas'ponɪto'nikɯɾa||kas'ponɪto'nikɯɾai||

mu'kaɾumu'kamu'kaɾda||ɛː||oʒi'ɛo'ʤiadaː||dakomemo'ɾaɾɯ||daː||do||dos||kas'ponɪ||iː||to'nikɯɾa||ɜ||

eɾis||sɜwka'zadosɯ||iː||oʒinaːi'gɯ'ɾeʒa'pɛɾtodaː||daː||kaza'deɾis||i'mujtaspe'soas||ko||mujtaspe'soas

es'tɜwkomemo'ɾando||kaza'mento||okaza'mento'deɾis||ɛː||a'gɔɾa||ɛpe'soas||pe'soas||ɛː||pe'soas||mː||ɛ

||es'tɜwseː||du'ɾando'kom||a'hojs||o'ʤiase'ɟinʧɪ||ka||kasɯ||kas'poɲa||kasɯ'poɲo||kasɯ'poɲoto'nikɯɾai

mu'kaɾda||sɜːw||oɾjando||os||as'fɔtos||daː'ʤiadaː||ʤiadaː||kome'moɾa||naː||kazadaː||to'nikɯɾa||eɾis||

sɜw||ɛː||apɾovej'tando||eɾis||sɜw||ɛː||eɾis||sɜwkonfe'ɾis||kon'fotos||deɾis|| 

Situação 2 

kɯ'ɾado||ʃikɯɾa||kɯ'ɾadoi'ʃika||ʃikɯɾa||ʃikɯɾa||ʃika||ɛ'sɜw'mezmamu'ʎɛɾ||kɯ'ɾadoi||ʃikɾa||ɛː||klad

oes'tapen'sando||ɛː||kɯ'ɾado||aː||kɯ'ɾadoes'tapen'sando||ocevoː||ɛː||oceːliː'vajkomeɾɯpɾaː||aʒan'taɾ||eɾ

i'ceɾɯko'meɾɯ||a'piʦa||en'tɜweɾi||kɯ'ɾado||ɾi'go'paɾaː||sika||ikonvi'dow||paɾaʒan'taɾɯ||nahestaw'ɾɜnʧ

i||kɯ'ɾado||ɛpeɾɯgun'tow||aː||ɛː||kɯ'ɾadopɯɾopos'tow||ɜmbuɾ'ɟeɾia||mas||sikɯɾa||nɜːwgos'tow||en'tɜ

w'kɾawdo||pɾo'pos||tow||oispaɟe'ʧi||tambem||ʃikɯɾa||nɜwgos'tow||e'sikɯɾa||cɛɾem||hoɾjas||foɾjas||entɜ

w||os'dois||es'tɜwko'mendo||as'foɾjas||ʃikɯɾa||estakonfe'ɾis||kon||foɾjas||mas||pɯ'ɾaːdo||nɜw||  

Situação 3 

kaɾto||kaɾto||i||ni'zakas||kaɾtoini'zakas||kaɾtoini'zakas||es'tɜwnaakade'mia||eɾis'vɜwfa'zeɾ||a||ʒo'ga

ɾɯo'tenis||naakade'mia||ka'zakos||ka'zakos||kaɾtoini'zakos||ni'zakas||ni'zakas||a||ɛ||du'ɾanʧiu'ʒogo||

doka||do'kaɾto||oni'za||ko||es'tapen'sɜndoaw'guma'kojza||a'ɾe||ni'zakas||ni'zakas||kaɾtoini'zakas||iː||

de'pojsʒo'gaɾo'tenis||eɾis||foɾɜw||o'baɾ||a'gɔɾa||kaɾtoini'zakas||es'tɜw||es'tɜːw||be'bendo||e'kaɾto||cɛɾ
ɯ||aː||kaɾto'cɛɾɯ'iɾɯ||oʃuha||aʃuhas'kaɾiakonni'zakas||mas'nizakas'nɜw'cɛɾɯ||poɾce||ni'zakas'cɛɾʒo'g

aɾ||o'fuʧibɔw||en'tɜw||ɛː||en'tɜw||ni'zakas||m||en'tɜw||vɜwsa'iɾɯ||dasakade'mia||ini'zakas'vajʒo'gaɾ||o

'fuʧibɔw|| 

Situação 4 

kaspo||kɯ'ɾada'kukaɾ||kaspoikɯ'ɾada'kukaɾ||eɾi||ɛ||kaspo||kaspo||kaspo||iː||kɯ'ɾada'kukaɾ||kɯ'ɾada'k

ukaɾ||kɯ'ɾada'kukaɾ||ɛː||kaspoikɯ'ɾada'kukaɾ||es'tɜw||nateɾe'foni||eɾis||onʤi||eɾis||eɾis||a'goɾa||eɾis||

es'tɜw||na'baɾ||iː||aisce'siu'nɔmi||kaspo||kaspotɯ'ɾowsi||opɯɾe'zenʧi'paɾaː||aː||kɯ'ɾada'kukaɾ||ɛ||kɯ'ɾ

ada||kɯ'ɾada'ku||a||kwɜndoakɯ'ɾada'kukaɾ||ɛː||es||es'taespe'ɾɜndo||oː||kwɜndoakɯ'ɾada'kukaɾ||es'taː||

es'tabe'bendo||otɾo'ɔmen||otɾo'ɔmen||otɾo'ɔmen||ʃe'gowna'meza||kɯ'ɾada'kukaɾkomeː'sow||abe'beɾ
ɯkom||eɾi||ɛ'kwɜndo||eɾis||es'tabe'bendo||o'otɾo'ɔmen||otɾo'ɔmen||nɜw||ata||ata'ko||ata'kow||o'ɔmen||iː

be'bidas||foɾɜw||deha'mados||ɛː||de'pojs||kwaːda'kukaɾ||voɾ'towa'kaza||kwada'kukaɾ||ɾi'gow'paɾaː||

aː||kɯ'ɾado||kaspo||eɾi'ʒaː||eɾi'ʒaes'tava||en'kaza||i||to'mava||baɲo|| 
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Situação 5 

kɯɾe'ʤi||kɯɾa'ʤi||kɯɾa'ʤiikɯɾa'biʤi||kɯɾa'ʤiikɯɾa'biʤi||kɯɾa'ʤiːkɯɾa'biʤi||sɜwka'zados||oʒi||k

ɯ'ɾabi||esta||ɛː||konseɾɯ||estakonseɾ'tando||a'kaza||kɯɾa'bizi||ɛː||kɯɾa'bizi'esta||confiɾɯmando||siːkɯ

'ɾabi||esta||tɯɾaba'ʎando|| 

Situação 6 

hakɯ'ɾata||hakɯ'ɾatapokɯ'ɾato||hakɯ'ɾata||pokɯ'ɾato||ahakɯ'ɾata||eː||maj||do||pokɯ'ɾato||as'tɾes||oɾ

as||hakɯ'ɾata||ʤisi'paɾaː||pokɯ'ɾato||ceː||apɯɾahu'maɾ||hopas||mas||ɛː||kwaɾentai'siŋkumi'njutosde'p

ojs||a'ɾe||noʃitua'son||non'ɛ||ɛː||as'tɾe'zoɾas||hakɯ'ɾata||ʤisi'paɾaːpokɯ'ɾato||paɾahu'maɾ||as'hopas||k
waɾentai'siŋkumi'njutosde'pojs||pokɯ'ɾatoʒaːahu'mow||as'hopas||en'tɜw||hakɯ'ɾata||estakonfe'ɾis|| 

Situação 7 

hikɾa||hikɯɾaimu'kaɾ||hikɯɾa||emu'kaɾ||hikɯɾa||estakozi'ɲando||estafa'zendo'boɾo||i'hikɯɾa||estaesp

e'ɾando||o'boɾo'vaj||siːdo||fejto||aw'ɾadoda||sakɯ'ɾata||hikɾa||ɛ||mu'kaɾ||estaespe'ɾando||o'boɾo||vaj's

ido||fejto||aw'ɾadoda||hikɯ'ɾata||hikɾa||hikɾa|| 

Situação 8 

kaɾ'fejɾa||pokɾa||ɾukas||gu'kas||ka'fejɾa||pukɯɾa||kaɾ'ceɾa||ka||kaɾ'fejɾa||kaɾ'fejɾa||hikɾa||kaɾ'fej||ka||

kaɾ||kaɾ'fejɾa||hikɯɾaiː||kaɾ'fejɾa||pokɯɾa||kaɾ'fejɾa'pokɯɾaː||go||go||gokas||go'kas||kaɾɯ||kaɾɯ'fejɾa|

|hikɯɾa||kaɾ'fejɾa'pokɯɾa||ɛː||kaɾɯ'fejɾai'pokɯɾa||esta||fa'zendo'kompɾas||a'nɜw'nɜw'nɜw||ɛː||ka||kaɾ'

fejɾai'pokɯɾa||foɾɜm||aw'ʃɔpin||kwando||ka'fej||kaɾ'fejɾai'pokɯɾa||voɾ'taɾɜm||eŋ'kaza||ʤi||gɯ'ɾupos||g

u'kas||go'kas||go'kas||m||ɛː||non'ɛ'kaza||ɛː||go'kas'esta||ɛːtoː||ahu'mɜndo||ahu'mɜndo||naen'tɾada||da||

doapaɾta'mento||a'pokɯɾa||koɾo'kow||aːpɯ'ɾaka||iː||go'kas||go'kaskoɾo'ko||apɯ'ɾaka||iː||esta||ahu'mɜ
ndo||aen'tɾadadapaɾta'mento||  
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ANEXO E – Informante 2: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome dele é Caspone. 

I2 Caspone? 

P Caspone. 

I2 Caspone. 

P O nome dela é Tonicla. 

I2 Tonicla... Posso escrever? 

P Não. 

I2 É primeira vez eu ouvi. 

P Eu sei, porque eu que inventei. 

I2 Tonicla.  

P O nome dele? 

I2 Toniclo. 

P Não, Caspone. 

I2 Caspone. Are? Caspone e Tonicla. Tonicla. Caspone. Tonicla. 

P Isso. E o nome dela é Mucarda. 

I2 Mucarda. Caspone, Toniclo, Mucarda. Caspone, Tonicla, Mucarda. Caspone, Tonicla... 

Caspone, Tonicla e... Mucar... Mucar... Mucarda. 

P Isso. O que aconteceu? 

I2 É... Hoje é dia da... da comemorar... da.... do... dos... Caspone e... Tonicla. Ahm... Eles 

são casados e... hoje na igreja perto da... da... casa deles... e muitas pessoas co... muitas 

pessoas estão comemorando casamento... o casamento deles. É... Agora... é pessoas... 

pessoas... pessoas... hm... é... estão segurando com arroz. O dia seguinte... Ca... Cas... 

Casponha...  

P Caspone? 

I2 Casponho... Casponho, Tonicla e Mucarda... são... olhando os... as fotos da... dia da... 

dia da... comemora... na... casa da Tonicla. Eles são... é... aproveitando... Eles são... é... 

Eles são com feliz... com fotos deles. 

 

Situação 2 

P O nome do homem é Crado. 

I2 Crado. 

P O nome da mulher é Xiclá. 

I2 Xicla.  

P Então o nome do homem é Crado. 

I2 Crado e Xica. 

P Xiclá. 

I2 Xicla. Xicla. Xica. É... são mesma mulher? 

P É a mesma. 

I2 Crado e... Xicla... é... Crado está pensando... é... Crado... ah... Crado está pensando... o 

que vou... é... o que ele vai comer para jantar. Ele quer comer a pizza. Então ele... ah... 

Crado ligou para Xicla e convidou para jantar. Na restaurante, Crado... perguntou a... 

é... Crado propostou hambúrguer, mas Xicla não gostou. Então Crado propostou o 
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espaguete. Também Xicla não gostou. E Xicla querem folhas? Folhas... Então, os dois 

estão comendo as folhas. Xicla está com feliz com folhas, mas Crado não.  

 

Situação 3 

P O homem de azul chama Carto. 

I2 Carto. 

P O homem de amarelo chama Nizácas. 

I2 Carto e Nizácas. 

P Isso. 

I2 Carto e Nizácas. Carto e Nizácas estão na academia. Eles vão fazer a... jogar o tênis. Na 

academia, Casacos... Casacos? 

P Carto.  

I2 Carto e Nizácos. 

P Nizácas. 

I2 Nizácas. Ah... é... durante o jogo do Ca... do Carto, o Nizako está pensando alguma 

coisa. 

P Nizácas. 

I2 Are? Nizácas. Carto e Nizácas. 

P Isso. 

I2 E... depois jogar o tênis, eles foram o bar. Agora, Carto e Nizácas estão... hm... estão... 

bebendo. E Carto quer... ah... Carto quer ir o churra... a churrascaria com Nizácas, mas 

Nizácas não quer porque Nizácas quer jogar o futebol. Então, é... então... Nizácas... hm... 

então... vão sair da academia. E Nizácas vai jogar o futebol. 

 

Situação 4 

P Esse homem chama Caspo. 

I2 Caspo. 

P Ela chama Clada Cúcar. 

I2 Clada Cúcar. 

P Isso. 

I2 Caspo e Clada Cúcar. 

P Isso. 

I2 Ele é Caspo? 

P Hm... não sei. Bom, vamos considerar que ele é o Caspo. 

I2 Caspo e... 

P Clada Cúcar. 

I2 Clada Cúcar, Clada Cúcar, Clada Cúcar. É... Caspo e Clada Cúcar estão... na telefone. 

Eles... onde... eles... agora, eles estão na bar. E... Ah, esqueci o nome. 

P Clada Cúcar. Caspo. 

I2 Caspo. Caspo trouxe o presente para... a... Clada Cúcar. É... Clada... Clada Cu... ah... 

quando a Clada Cúcar es... está esperando o.... o... quando a Clada Cúcar está... está 

bebendo, outro homem, outro homem, outro homem chegou na mesa. Clada Cúcar 

começou a beber com ele... é.... quando... eles... está bebendo... o outro homem... outro 

homem... não... ata... atacou... o homem e... bebidas foram... derramados. É... depois, 

Clada Cúcar... voltou a casa. Clada Cúcar ligou para a.... Crado. 

P Caspo. 

I2 Caspo. Ele já... Ele já estava... em casa. E... tomava banho. 
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Situação 5 

P Agora são situações mais curtas. O nome dele é Cradi. 

I2 Credi. 

P Cradi. 

I2 Cradi.  

P O nome da mulher é Clabide. 

I2 Cradi e Clabide. Cradi e Clabide. Cradi e Clabide são casados. Hoje, Crabi está... é... 

conser... está consertando a casa. Clabide... é... Clabide está... confirmando se Crabi 

está... trabalhando. 

 

Situação 6 

P A mãe chama Raclata. 

I2 Raclata. 

P O filho chama Pocrato. 

I2 Raclata, Pocrato. 

P Isso. 

I2 Raclata, Pocrato. A Raclata é mãe do Pocrato. As três horas, Raclata... disse para... 

Pocrato que... ah pra arrumar roupas. Mas... é... quarenta e cinco minutos depois... Are?  

P Pocrato? Raclata? 

I2 Não, situação. É... não é... é... às três horas, Raclata disse para Pocrato para arrumar as 

roupas. Quarenta e cinco depois, Pocrato já arrumou as roupas, então Raclata está com 

feliz. 

 

Situação 7 

P O nome dela é Ricra. 

I2 Ricra. 

P O nome dele é Mucar. 

I2 Ricra e Mucar. Ricra e Mucar. Ricra está cozinhando... está fazendo bolo. E Ricra está 

esperando o bolo vai... sido... feito. Ao lado da... Saclata. 

P Ricra e Mucar, 

I2 Ricra.... é... Mucar... está esperando o bolo vai sido feito... ao lado da... Riclata. 

P Ricra. 

I2 Ricra, Ricra. 

 

Situação 8 

P O nome dela é Carfeira. 

I2 Carfeira. 

P O nome dela é Pocrá. 

I2 Pocra. 

P O nome dela é Gocás. 

I2 Lucas? 

P Gocás. 

I2 Gucás.  

P Carfeira. 

I2 Carfeira. 

P Pocrá. 

I2 Pocra. Ca... Carqueira.  
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P Carfeira. 

I2 Ca... Carfeira. Carfeira, Ricra. Carfei... Ca.. Car... Carfeira, Ricra e... 

P Onde tem Ricra? Não. Carfeira. 

I2 Carfeira. 

P Pocrá. 

I2 Pocra. Carfeira, Pocra. 

P Gocás. 

I2 Go... Go... Gocas. 

P Gocás. 

I2 Gocás. Car... Carfeira, Ricra.  

P Pocrá. 

I2 Carfeira, Pocra... é... Car... Carfeira e Pocra está fazendo compras. Ah, não, não, não. 

É... Ca... Carfeira e Pocra foram ao shopping quando Carfei... Carfeira e Pocra 

voltaram... em casa... de... Grupos. 

P Gocás. 

I2 Gucás. 

P Gocás. 

I2 Gocás. Gocás. Hm... É... não é casa. É... Gocás está... eto... arrumando... arrumando... 

na entrada... da... do apartamento. A Pocra colocou a placa e... 

P Gocás. 

I2 Gocás. Gocás colocou a placa e... está arrumando... a entrada da apartamento.  
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ANEXO F – Informante 3: Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

to'nikɯlɐ||kas'ponɪ||to'nikɯlɐ||mu'kaɾdɐ||to'niklɐ||mu'kaɾdɐ||kas'ponɪ||ajnonconse'ɟi||kas'ponɪ||ka'n

etɐ||to'nikɯlɐ||kas'ponɪ||mu'kaɾdɐ||ɛdupɾi'meɾo||pɾi'meɾa'fotu||ais'tɔɾja||ɛː||to'nikɯlɐ||vajsika'za||na

i'gɾeʒɐ||koːm||kas'ponɪ||a'i||ɛɾɐ||es'taesko'ʎendo||umaː||mː||ude'zajn||da'kaɾtɐʤikon'viʧɪ||dokon'vi

ʧɪ||komaa'migɐ||ɜː||mu'kaɾdɐ|| 

Situação 2 

kɯ'ɾado||ʃi'kla||ʃi'kla||iuɔmem||kɯ'ladu||ʃi'kla'kladu||ʃi'kla||peɾgun'topɾoma'ɾido||kɯ'ladu||o'ci||o'ci

uː||kɯ'la||kɯ'ladu||ce'ɾia||ko'menuʒɜn'ta||ɛː||kwɜndoː||kɯ'lawdu||kɯ'lawdeɾ||kɯ'ladu||a||o'klawdo||le

m'bɾo||ci||aː||ko'muci'ʃamɐ'ɛsako'midɐ||ɛː||aɾa'zaɲɐ||a'i'eɾisiɾem'bɾo||ci||viw||aj'komuci'ɛɾa||la'zaɲɐ

||nate've||a||oʒia'nojʧɪ||ipe'ʤiw||ɛɾafa'ze||paɾa||ʃi'klɛ||ʃi'kɯla||pɾafa'ze|| 

Situação 3 

ni'zakas||ka||kaɾto||ni'zakas||ni'zakas||ni'zakasi'kaɾto||ta'indopɾakade'mia||ɜː||pɾaʧi'ka'tenis||ewnu

n'tointen'dendu'elɪta||u'celitafa'zendu||ɜ||oː||ni'zakas||ɛː||inisi'ɜnʧɪ||eɾinon'sa||aoː||ni'zakas||nun'sab

ɪ||komusegu'ɾau||ha'keʧɪ||ʤi'tenis||ɛ||majs||sɔ'son'esi'nɛ||aː'tudu||sɔni'zakas||ni'zakasɯ||ni'zakas||a

||kaɾto||ofeɾe'sewaːseɾ'veʒɐpɾu||ni'zakas||majs'elɪnon||tomaseɾɯ'veʒɐ||ioː||majs||o'kaɾtoinsis'ʧiw||c

iː||aseɾ'veʒɐɛ'mujtu'boɐ||ifi'ka||meʎoɻa'indakom||pi'kaɲɐ||uɛ||depojs||ɛː||puɾ'cenu'meju'temseɾɯ've

ʒɐ||de'pojsda'awɾɐʤi'tenis||uː||ni'zakas||desi'ʤiw||pa'ɾaʤipɾaʧi'ka'tenis||eɾɪpɾe'fɛ||aːoː||nizakas||p

ɾe'fɛɾɪ||ʤo'gafuʧibɔɾ||kaɾto 

Situação 4 

kɯ'ladɐ'kukɐ||kasupu||kɯ'ɾa||kɯ'ɾadɐ'kukɐ||ɛkɯ'laɾɐ'kukɐ||kladɐ'kukɐ||anonɛ'otɾupe'soa||ɛmezma||a

||kɯ'ɾadɐ'kukɐ||konvi'do||o'ce||kasupo||palɐsa'iwnuʤan'ta||iː||oː||kasupupɾepa'ɾo||umpɾe'zenʧɪ||paɾa

ː||kɯ'ɾadɐ'kukɐ||peɾɐsu'pɾeza||m||ɛ'mezmɐpe'soatam'bem||nonnɛ||esiɛgaɾ'sonnɛ||mː||maiznon||meju

da'fɛstɐ||omemba'tewnu'bɾasu||nuː||kasupo||iː||u'kasupodej'ʃoka'i||u'biɲu||na'hopada||kɯ'ɾadɐ'kukɐ

||mezmu'tavau'zɜndu||a'hopa'pɾetɐ||akɯ'ladɐ'kukɐfi'koː||mujtubɯ'ɾavɐ||mas||u'kaspo||num||num'ta

vɐneɲa'i|| 

Situação 5 

kɾa'ʤi||kɾa'biʤɪ||kɾa'ʤi||kɾa'biʤɪ||kla'ʤi||tapin'tɜndopa'ɾeʤɪ||im'bɾɜnkɐ||i||ka'biʤɪ||ka'biʤɪ'ʤanaj|

|kɯɾa'biʤɪ||ɛːʃa'ma||oː||kɯ'ɾaʤɪ||kɾa'ʤi||paɾawmo'sa|| 

Situação 6 

haku'latɐ||po'kɾatu||ha'klatɐ||haku'ɾa||ɜ||haku'ɾatɐi||po'kɾatu||haku'ɾatɐ||man'do||opo'kulato||ahu'ma||

atuɾavi'seɾu||ahu'ma'kamɐ||mas||opo'klato||non'cɛobede'se||i||uma'oɾɐde'pojs||mː||haku'latɐ||konse'ɟ

iwkonven'se||oː||po'kuɾatu|| 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_tap
http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_tap
http://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_nasal
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Situação 7 

'hikɾɐ||mu'kaɾ||hikuɾɐ'tafa'zendum'boɾu||i||hiku'ɾa||i||mu'kaɾ||taobiseɾ'vanduo'boɾu||fi'kapɾontu|| 

Situação 8 

ka'fejɾɐ||poku'ɾa||go'kas||go'kas||ka'fejɾɐ||poku'ɾa||go'kas||ka'fejɾɐ||iː||poku'ɾa||estɜwfa'zenduas'ko
mpɾɐs||no'ʃɔpin||iːfoɾampɾuba'ɲeɾu||poku'ɾa||ɜː||go'kas||es'tavaɾim'pando'ʃɜwduba'ɲeɾu|| 
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ANEXO G – Informante 3: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome do noivo é Caspone. O nome da mulher é Tonicla. 

I3 Tonicla? 

P É. Caspone. 

I3 Caspone. 

P Tonicla. 

I3 Tonicla. 

P E Mucarda. Mucarda é a amiga. 

I3 Mucarda.  

P É. 

I3 Tonicla, Mucarda. 

P O homem é Caspone. 

I3 Ai, não consegui... Caspone. Caneta? 

P Tonicla. 

I3 Tonicla. Caspone. 

P E Mucarda. 

I3 Mucarda.  

P O que aconteceu aí? 

I3 É do primeiro? Primeira foto? 

P A história... 

I3 A história? É... Tonicla vai se casar na igreja. 

P Vai casar com quem? 

I3 Com...  

P Caspone. 

I3 Caspone. Aí, ela está escolhendo uma... hm... o design da carta de convite... do convite... 

com a amiga... ahm... 

P Mucarda. 

I3 Mucarda.  

 

Situação 2 

P O homem chama Crado. 

I3 Crado 

P E a mulher chama Xiclá. 

I3 Xiclá? Xiclá... e o homem? 

P Crado. 

I3 Crado. Xiclá, Crado. Xiclá perguntou pro marido Crado o que... o que o... Cra... Crado 

queria comer no jantar. É... quando o Crado, Crauder. 

P Crado. 

I3 Crado. Ah, o Crado lembrou que a... como que chama essa comida? 

P Lasanha. 

I3 A lasanha. Ah, ele se lembrou que viu... Ah, como que era?  

P Lasanha. 

I3 Lasanha na TV ah... hoje à noite. E pediu ela fazer... para... Xiclé. 

P Xiclá. 
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I3 Xiclá. Pra fazer.  

 

  

Situação 3 

P O homem de azul chama Carto. O homem de amarelo chama Nizácas. 

I3 Nizácas. Ca... 

P Carto. 

I3 Carto. Nizácas. Nizácas. Nizácas e Carto... tá indo pra academia... ahm... praticar tênis. 

Eu não to entendendo ele tá... o que ele tá fazendo. Ahm... 

P Ele tá com uma raquete de tênis. 

I3 O... 

P Nizácas. 

I3 Nizácas... é... iniciante. Ele não... ah, o Nizácas não sabe como segurar o raquete de 

tênis. É... Mais? Só não esse, né? 

P Tudo. 

I3 Ah, tudo. Só Nizácas. Nizácas. Nizácas... Ah, Carto ofereceu a cerveja pro... Nizácas, 

mas ele não toma cerveja. E o... mas o Carto insistiu que a cerveja é muito boa e fica 

melhor ainda com picanha. Ué? Depois? É... Por que no meio tem cerveja? Depois da 

aula de tênis, o... Nizácas decidiu parar de praticar tênis. Ele prefe... ah, o Nizácas 

prefere jogar futebol. 

P E quem prefere jogar tênis? 

I3 Carto. 

 

Situação 4 

P O nome da mulher é Clada Cúcar. 

I3 Clada Cúcar. 

P O nome do homem é Caspo. 

I3 Caspo. Cla... Clada Cúcar? 

P Uhum. 

I3 É Clara Cúcar. 

P Clada Cúcar. 

I3 Clada Cúcar... Ah, não é outra pessoa. 

P Não, é a mesma. 

I3 É a mesma. Ah... Clada Cúcar convidou... o que? 

P Caspo. 

I3 Caspo para sair no jantar e... o... Caspo preparou um presente para Clada Cúcar... pela 

surpresa. Hm? É mesma pessoa também? 

P Hm... 

I3 Não, esse é garçom, né? Hm... Mas no meio da festa, homem bateu no braço no... Caspo. 

E... o Caspo deixou cair o vinho na roupa da Clada Cúcar. Mesmo tava usando a roupa 

preta, a Clada Cúcar ficou muito brava, mas o Caspo não... não tava nem aí. 

 

Situação 5 

P O nome dele é Cradi. 

I3 Cradi. 

P E o nome dela é Clabide. 
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I3 Clabide. Cradi. Clabide. Cradi tá pintando parede em branca e... Cabide? Cabide janai. 

P Clabide. 

I3 Clabide... é... chama o... Crádi. 

P Cradi. 

I3 Cradi para almoçar. 

 

Situação 6 

P O nome dela é Raclata. 

I3 Raclata. 

P E Pocrato. 

I3 Pocrato. Raclata... Racla... ahm... Raclata e? 

P Pocrato. 

I3 Pocrato. Haclata mandou... o Pocrato... arrumar a travesseiro? Arrumar a cama, mas o 

Pocrato não quer obedecer. E... uma hora depois... hm... Raclata conseguiu convencer 

o... Pocrato. 

 

Situação 7 

P Ricra. 

I3 Ricra. 

P Mucar. 

I3 Mucar? 

P Aham. 

I3 Ricra tá fazendo bolo. E... Ricra e? 

P Mucar. 

I3 Mucar tá observando... o bolo... ficar pronto. 

 

Situação 8 

P Carfeira. 

I3 Carfeira? 

P É. Pocrá. 

I3 Pocrá. 

P E Gocás. 

I3 Gocás? 

P Gocás. 

I3 Gocás. 

P Carfeira, Pocrá e Gocás. 

I3 Carfeira, Pocrá, Gocás. Carfeira e... Pocrá? Estão fazendo as compras no shopping. E... 

foram pro banheiro. Pocrá? 

P Gocás. 

I3 Gocás... estava limpando chão do banheiro. 
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ANEXO H – Informante 4 – Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

kas'koni||kas'ponɪ||kas'ponɪ||m||kas'ponɪ||ʧotoma'te||kas'ponɪ'nɛ||aɛ||kas'ponɪ||m||to'nikɯlɐ||to'nikɯ

lɐ||to'nikɯɾɐ||es'ponɪ||ɜ||to'nikɯ||kas'ponɪ||kas'poniː||to'nikɯɾɐ||a'ɾemowa'suɾeʧata||mu'kaɾɯdɐ||m

u'kaɾdɐ||mu'kaɾɯdɐ||mu'kaɾɯdɐ||eto||nantoka'ponɪ||kas'ponɪ||kas'ponɪ||kas'ponɪ||toː'nikɯlɐ||awa's

uɾeʧata||ɛː||mu'kaɾɯdɐ||ʧotoma'te||nanda'ke||kas'ponɪ||maskaɾɯ'ponɪ||kas'ponɪ||kas'ponɪ||toː'nikɯɾ

ɐ||ɛko'ɾe||akon||eɾaː||ɜ||mu'kaɾɯdɐ||mu'kadɐ||maskaɾɯ'ponɪʤa'najne||kas'poɾɯniːto'nikɯɾaː||mu'ka

ɾɯdɐ||mu'kaɾɯdɐ||to'nikɯɾa||kasɯ'poɾnɪ||kaː||kasɯ'poɾnɪ||ɜ||kas'ponɪ||kas'ponɪ'nɛ||to'nikɯla||ma||m

a||mɯ||mɯs||mu'kaɾɯdɐ||iaː||ʧotomuzuka'ʃigus'tavosen'see||mu'kaɾɯdɐ||ʧoto||poʤiskɾe'veɾɯ||ɛto

||mu'kaɾɯdɐʤanakɯ'te||kas'po||kas'ponɪ||i||to'nikɯla||eto||siː||ka'zaɾam||ɛ||konʧinɯ'aɾɯ||m||es||esʧi'

foto||ɛ||mu'kaɾɯdɐito'nikɯɾa||viɾam||ɛː||kaɾtas|| 

Situação 2 

kɯ'lado||klado||klado||kɯ'lado||ʃikɯɾɐ||ʃikɯɾɐ||klado||ʃikɯɾɐ||klado'ʃi||klado||kɯ'lado||ʃikɯɾɐ||ʃikɯɾɐ|

|ʃikɯlɐ||kɯ'ɾado||ʃikɯɾɐ||kɾado'ʃikɯɾɐ||m||a'ta'bon'ta'bom||ɛː||eto||kɯ'lado||ɛː||ceɾoː||komeɾɯ||la'zaɲɐ||

ɛː||klado||ɛː||li'gow||paɾaː||ʃikɯɾɐ||ɛː||kɯ'lado||a||conviːconvi'dow||ɛːʃikɯɾɐ||paɾɐkomeɾɯla'zaɲɐ||k

om||kɯ'ɾado||konʧinu'aɾɯ||mesɯmope'soa|| 

Situação 3 

kaɾto||kaɾto||kawto||ni'zakas||kawto||ni'zakas||kawtoni'zakas||pɾe'sizofa'ɾaɾɯa'tɛa'ci||ɛː||kɯ'ɾado||k

ɯ'ɾado||kaɾto||kaɾ'to||niʤi||ni'zakas||kawtoni'zakas||kawtoni'zakas||kawtoni'zakas||m||haj||m'ʧoto

ma'te||kaw'kawto||iːni'zakas||ʤo'gaɾɜm||tenis||ɛː||de'po||de'pojsʤiʤo'gaɾ'tenis||m||kawdo||ini'zak

as||be'beɾam||seɾɯ'veʤɐ||kɯ'ɾa||m||kawto||ɛː||kawto||fa'lowce||ɛː||vamosɯko'meɾɯʃu'hasɯ||ʃuhasɯk

a'ɾi||ʃu'hasɯko||masɯ||ni'zaka||ni'zakas||nɜw'ceɾo||ɛɾaː||a'ɛɾɐ'ʤanaj||ni'zakasɯ||ɛː||tem||kompɾo'mis

o||ɛː||paɾaʤo'gaɾɯ||fuʧiboɾɯ|| 

Situação 4 

kɯ'ɾadɐ'kuka||kɯ'ɾadɐ'kuka||kɯ'ladɐ'kukaː||ɛkɯ'ladɐ'kuka||pa||pa||kasɯpo||kasɯpo||kɯ'ɾadɐ'kladɐ'

kuka||m||kasɯpɐ||po||kasɯpo||kɯ'ladɐ'kuka||kasɯko||kasɯpo||kɯ'ɾadɐ'kuka||kasɯpo||kɯ'ladɐ'kuka'

kasko||m||koɾeː||m||a'tɛa'ci||m||wa'taʃinomenten'ʤio'ceakonte'sew||esʧiɛ'mezmo||agasom||aetonan

da'ce||kɯ'ɾaw'kuka||kɯ'ɾaw'kuka||kɯɾawda'kuka||ɛː||konvi'dow||konanda'ce||kasɯ||kaspo||kaspo||ɛː|

|etoː||kɯ'ɾawda'kuku||ɛto||li'gow'ka||li'gow||kaspo||iː||konvi'dow||ceː||va'mosɯːa'festɐ||kɯ'ɾaw||kɯ

'ɾawdɐ||m||kuku||kuko||kukaː||deː||ɜ||dewpɯɾezenʧɪ||paɾaː||etokonanda'ce||kasɯpo||ɛː||in'tɜːw||kɯ'ɾ

awdɐ||ku||ku||ka||kuka||ɛː||be||m||bebi||pe'ʤiw||gaːsom||etoː||be'bidɐ|| 

 

Situação 5 

m||kɯ'laʤɪ||kɯ'ɾaʤɪ||kɯɾa||kɯ'ɾaʤɪ||kɯ'ɾa||biʤɪ||kɯɾa'biʤɪ||kɯɾa'ʤikɯɾa'biʤɪ||kɯɾa||m||kɯ'ɾaʤɪ||k
ɯɾa||kɯ'ɾaʤɪ||kɯ'ɾaʤɪ||ɛː||kɯ'ɾaʤɪpin'tow||ɯpa'ɾeʤɪ||ɛː||kɯɾaː||m||kɯɾa'bi||ʤi||viw|| 
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Situação 6 

hakɯ'ɾatɐ||hakɯ'ɾatɐ||pokɯ'ɾato||hakɯ'ɾatɐpokɯ'ɾato||hakɯ'ɾatɐ||hakɯ'ɾatɐ||pokɯ'ɾato||hakɯ'ɾatɐ||k

o'ɾenanio'ce'ɛ'iso||a||kɯ'ɾa||m||nanda'ce||esce'si||ha'klatɐ||hakɯ'ɾatɐ||hakɯ'ɾatɐ||kɯ'ɾa||pokɯ'ɾato||po

||po||pokɯ'ɾato||hakɯ'ɾatɐpo'kɾato||ɛː||hakɯ'ɾatɐ||ɛː||pe'ʤiw||pa||pakɯ'ɾa||ɜ||pokɯ'ɾato||ɛː||toahu'maɾ

ɯ||a'kama||ha||hakɯ'ɾatɐ||i||m||hakɯ'ɾatɐ||i||po||pokɯ'ɾato||pokɯ'ɾato||ɛ||ahumaɾɜm||majsɯ|| 

Situação 7 

'hikɯɾɐ||hikɯɾa||mu'kaɾɯ||ɛ'hikɯɾamu'ka||ɛː||'hikɯɾa'vaj||fazeɾɯ||ɛ||voː||boɾo||aɾe||hikɯɾa||ma||mu

kɯɾɐ||mu||mu'kaɾɯ||aʒɯ'dow|| 

Situação 8 

ka'fejɾɐ||pok||m||pokɯ'ɾa||ka'fejɾɐ||ka'fejɾɐ||pokɯ'ɾa||ɛ||ʧotoma'te||ka'fejɾɐ||po||pokɯɾa||ka'fejɾɐpo

kɯ'ɾa||du||du'kasɯ||gokas||ka'fejɾɐ||ka'fejɾɐ||pɯkɯ'ɾa||do'kasɯ||go'kasɯ||ka'fejɾɐ||ka'fejɾɐ||akomuʃ

ama||pokɯ'ɾa||go'kas||go'kas||ka'fejɾɐ||ka'fejɾɐi||etonanda'ce||hukuɾɐ'ʤanaj||ka'fejɾɐi||pokɯ'ɾa||ɛː|

|fizeɾan'kompɾas||ɛː||nanda'ce||pukɯɾa||pu||nanda||ka'he||ka||kaɾɯfe||ka'fejɾɐi||po||pokɯ'ɾa||ɛː||asis

'ʧiɾam||ce'gokasɯ||fa'sinow|| 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative


118 
 

 

ANEXO I – Informante 4: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome dele é Caspone. 

I4 Cascone? 

P Caspone. 

I4 Caspone. Caspone. Hm... Caspone. Chotto matte. Caspone, né? 

P Não pode escrever. 

I4 Ah, é? Caspone. Hm. 

P O nome dela é Tonicla. 

I4 Tonicla? 

P Tonicla. 

I4 Tonicla. Tonicla. Esponi? Ahm? Tonicu? 

P Caspone. 

I4 Caspone. Caspone, Tonicla. 

P Mucarda. 

I4 Are? Mo wasurechata. 

P Mucarda. 

I4 Mucarda. Mucarda. Mucarda. Eto... Nantokaponi. 

P Caspone. 

I4 Caspone. Caspone. Caspone. Tonicla. Ah, warechata. É... 

P Mucarda. 

I4 Mucarda. Chotto matte. Nan dake? 

P Caspone. 

I4 Caspone.... Mascarpone.... Caspone... Caspone... Tonicla. É kore? 

P Mucarda. 

I4 Ah, com... ela... ahm... Mucarda? Mucarda. Mascarpone janai, né?  

P Caspone. 

I4 Caspone, Tonicla. Mucarda?  

P Isso. Muito bem. O que aconteceu? 

I4 Mucarda.... Tonicla. Caspone. Ca... Caspone. 

P Caspone. 

I4 Ahm? Caspone? Caspone, né? 

P É. 

I4 Tonicla. Ma... Ma... Mu... Mus... 

P Mucarda. 

I4 Mucarda. Ia... Chotto muzukashi Gustavo sensei. Mucarda. Chotto... Pode escrever? 

P Não. O que aconteceu? 

I4 Eto... Mucarda janakute. Caspo... 

P Caspone. 

I4 Caspone e? Tonicla? Eto... Se casaram. É... continuar? 

P Hm? Este foto? É... Mucarda e Tonicla... viram... é... cartas. 

 

Situação 2 

P O nome dele é Crado. 

I4 Crado? Crado. Crado. 
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P Crado. 

I4 Crado.  

P O nome dela é Xiclá. 

I4 Xicla. Xicla. Clado. Xicla. Clado. Xi... Clado... Clado... Xicla...  

P Clado e Xiclá. 

I4 Xicla. Xicla. 

P Xiclá. 

I4 Crado. Xicla. Clado. Xicla. Hm. 

P O que aconteceu? 

I4 Ah, tá bom, tá bom. É... eto... Crado... é... quer... comer... lasanha. É... Clado... é... ligou 

para... Xicla. É... Clado... Ah. Convi... convidou... é... Xicla para comer lasanha com... 

Clado. Continuar? Mesmo pessoa? 

P Não, tá bom. 

 

Situação 3 

P O homem de azul chama Carto. 

I4 Carto. Carto. 

P O homem de amarelo chama Nizácas. 

I4 Carto. Nizácas. Carto. Nizácas. Carto, Nizácas. Preciso falar até aqui? 

P Uhum. 

I4 É... Crado. Crado. 

P Carto. 

I4 Carto. Nidi... 

P Nizácas. 

I4 Nizácas. Carto. Nizácas. Carto. Nizácas. Carto. Nizácas. Hm... Hai. Hm. Chotto matte. 

 Carto e Nizácas... jogaram tênis. É... Depo... Depois de jogar tênis. Hm... Carto e 

Nizácas beberam cerveja. Cra... Hm? 

P Carto. 

I4 Carto. É... Carto falou que... é... vamos comer churras... churrascaria... churrasco, mas 

Nizáca, Nizácas não quer. Ela... Ela janai. Nizácas... é... tem compromisso... é... para 

jogar futebol. 

 

Situação 4 

P O nome dela é Clada Cúcar. 

I4 Clada Cúcar. Clada Cúcar.  

P Clada Cúcar. 

I4 Clada Cúcar. 

P O nome dele é Caspo.  

I4 É Clada Cúcar. Pa... Pa...  

P Caspo. 

I4 Caspo. Caspo. Clada... Clada Cúcar? 

P Isso. 

I4 Hm.... Caspa? 

P Caspo. 

I4 Po. Caspo. Clada Cúcar. Casco. 

P Caspo. 

I4 Caspo. Clada Cúcar. Caspo. Clada Cúcar. Casco. Hm... kore? Hm... até aqui? 
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P Uhum. 

I4 Hm... watashi não entendi o que aconteceu. Este é mesmo? 

P Não, esse é o garçom. 

I4 Ah, garçom. Ah, eto nan dake. Clau Cúcar. Clau Cúcar. 

P Clada Cúcar. 

I4 Clada Cúcar... é... convidou... ko nan dake? 

P Caspo. 

I4 Cas... Caspo. Caspo. É... eto... Clada Cúcar... eto... ligou ka? Ligou Caspo e... convidou 

que... vamos à festa. Clau... Clada... Hm? Cucu? Cuco? 

P Cúcar. 

I4 Cúcar. De... Ahm... Deu presente para... Eto... ko nan dake? 

P Caspo. 

I4 Caspo. É... Então... Clada Cu... Cu... Ca... Cúcar... é... be... hm... bebi... pediu garçom... 

eto... bebida. 

 

Situação 5 

P O nome dele é Cradi. 

I4 Hm? Cradi? 

P Cradi. 

I4 Cradi.  

P O nome da mulher é Clabide. 

I4 Hm? Cra... Cradi? 

P Aham. 

I4 Cra... Clabide? 

P Isso. 

I4 Cradi, Clabide. Cra... hm... Cradi. Cra... Cradi. Cradi... é... Cradi pintou o parede. É... 

Cla... Hm... Clabide viu. 

 

Situação 6 

P O nome da mãe é Raclata. 

I4 Raclata. Raclata. 

P O nome do filho é Pocrato. 

I4 Pocrato? Raclata, Pocrato. 

P Isso.  

I4 Raclata. Raclata. Pocrato. Raclata. Kore nani? O que é isso? Ah. Cla... Hm... Nan dake? 

Esqueci. 

P Raclata. 

I4 Raclata. Raclata. Raclata. Cla. 

P Pocrato. 

I4 Pocrato. Po... Po... Pocrato? 

P Isso. 

I4 Raclata, Pocrato. É... Raclata... é... pediu Pa... Pakurá... Ahm...  

P Pocrato. 

I4 Pocrato. Eto... Arrumar a cama. Ra... Raclata e... hm... Raclata?  

P Isso. 

I4 E... Po...  

P Pocrato. 

I4 Pocrato. Pocrato... é... arrumaram. Mais? 
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P Não, tá bom. 

 

Situação 7 

P O nome dela é Ricra. 

I4 Ricra. 

P O nome dele é Mucar. 

I4 Ricra. Mucar. 

P Isso. 

I4 É Ricra. Mucar. 

P Isso. 

I4 É... Rcira vai fazer... é... vo... bolo. Are? Ricra. Ma. Mucra? 

P Mucar. 

I4 Mu... Mucar ajudou. 

 

Situação 8 

P O nome dela é Carfeira. 

I4 Carfeira. 

P O nome dela é Pocrá. 

I4 Poc... hm? Pocrá. Carfeira.  

P Carfeira. 

I4 Carfeira. 

P Pocrá. 

I4 Pocrá.  

P Gocás. 

I4 É? Chotto matte. Carfeira. Po... Pocra? Carfeira, Pocra. Du... Ducás? 

P Gocás.  

I4 Gocás. Carfeira? Carfeira. Pocrá. Docás. 

P Gocás. 

I4 Gocás. Carfeira. Carfeira... ah, como chama?  

P Pocrá. 

I4 Pocrá. Gocás.  

P Isso. 

I4 Carfeira. Carfeira e... eto... nan dake? Rúcula janai. 

P Pocrá. 

I4 Carfeira e Pocrá... é... fizeram compras... é... nan dake? Pucra. Pu... nanda... Carre... 

Ca... 

P Carfeira. 

I4 Carfe... Carfeira e... Po...  

P Pocrá. 

I4 Pocrá... é... assistiram... que Gocás faxinou. 
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ANEXO J – Informante 5: Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

kasɯ'ponɪ||kasɯ'ponɪ||kas'ponɪ||to'nikɯlɐ||to'nikɯɾɐ||mu'kaɾdɐ||to'nikɯɾɐ||m||kas'ponɪ||kas'ponɪto'n

ikɯɾɐ||kas'ponɪto'nikɯɾɐ||mu'kaɾɐ||kas'ponɪ||to'nikɯɾɐ||mu'kaɾɐ||kas'ponɪ||to'nikɯɾɐ||mu'kaɾdɐ||m

u'kaɾdɐ||kas'ponɪ||to'nikɯɾɐ||mi'kaɾdɐ||mu'kaɾdɐ||mu'kaɾdɐ||kasɯ'ponɪ||to'nikɯɾɐ||mi'kaɾdɐ||mu'ka

ɾdɐ||mu'kaɾdɐ||mu'kaɾdɐ||kas'ponɪ||to'nikɯɾɐ||mu'kaɾdɐ||kɜnte'sew||ka'zo||kasɯ'poɾ||m||kasɯ'pon||i||

to'nikɯɾɐ||kɜnte'sew||depojs||ɛː||foto||o'ʎaːɾɯ||paɾa||a'miga||nanda'ce||mujta'seʤanaj||mu'kaɾda||mu

'kaɾda||mu'kaɾda||to'mikɯɾɐ||kas'ponɪ||kas'ponɪ|| 

Situação 2 

kɯ'ɾado||mu'kaɾdo||kɯ'ɾa||kɯ'ɾadɯ||ʃikɯɾa||ʃikɯɾa||kɯ'ɾado||ʃikɯɾa||kɯ'ɾado||es'pozaʃikɯɾa||kɯ'ɾado|

|m||kuawes'toɾia||m||kɯ'ɾado||ɛːko'meɾɯ||masa||de'pojs||ɾiga||m||ʃikɯɾa||es'poza||ʃikɯɾa||kɯ'ɾado||ʃi

kɯɾa||mː||de'pojs||m||ɛː||fo||foɾɜm||ɛː||hesto'ɾɜnʧɪ||m||esko'ʎeɾɯ||ham||baɾɟeɾ||ow'masa||etoː||ɛː||ko'm

emus||sa'ɾada||ɛː||kɯ'ɾadoi||eto'ne||ʃikɯɾa||a||kɯ'ɾadoi'ʃikɯɾa|| 

Situação 3 

kaɾtu||ni'zakas||kama||kaɾɯtu||niza||ni'zaka||kaɾɯtu||ni||nizas||ni'zakas||kaɾtu||ni||ni'zaka||ɜː||kaɾtuin

i'zakas||ɛː||foːɾɜm||ɛːʤo'ga'tenis||ɛː||de'pojs||ɛː||de'pojs||ɛː||kaɾɯto||i||ni'zakas||kaɾtoini'zakas||ɛː||foː

ɾɜm||ɛː||ʃope'ɾia||ʃope'ɾiaʤa'naj||hestawɾɜnʧɪ||ɛː||faɾaː||ɛː||faɾaːnɜw||ka||m|| 

Situação 4 

kɯ'ɾada'kuka||kɯ'ɾada'kuka||kasɯpo||kɯ'ɾawda'kuka||kasɯpo||kɯ'ɾada'kuka'kasɯpo||kɯ'ɾada'kuka'k

asɯpo||kɯ'ɾada'kuka'kaspo||ɛː||kɯ'ɾada'kuka||i'kasɯpo||falaː||ɾɜm||ɛːteɾe'fonɪ||kasɯka||m||kaska||ɜ||ʧ

i'gaw||kaska||kaspo||kɯ'ɾada'kuka'kaspo||esʧi||kasɯpo||ɛː||kɯ'ɾada'kuka||kaspo||ɛːkɯ'ɾada'kuka||ɛː||

ʤɜn'ta||m||wakaɾa'naj||pɯɾezenʧɪ||m||pa'ɾa||kɯ'ɾaːda'kuka||ʤiː||kaspo|| 

Situação 5 

kɯ'ɾaʤɪ||kɯ'ɾaʤɪ||kɯɾa'biʤɪ||kɯ'ɾaʤɪkɯɾa'biʤɪ||kɯ'ɾaʤɪ||es'ta||pin'taɾ||ɛː||kɯ'ɾabi||kɯɾa'biʤɪ||ɛː||foj

aː||o'ʎa||o'ʎada||iso|| 

Situação 6 

hakɯ'ɾata||hakɯ'ɾata||pokɯ'ɾato||hakɯ'ɾatapoɾ'kato||hakɯ'ɾata||es'takoːm||mːto||pokɯ'ɾatoes'takom||

mːto||oku'ɾu||atɯɾa'zadu||es'takomatɯɾa'zado||ɛː||poɾɯ'ceː||po'kato||po'katu||noː||kataʣu'ceɾu||ahu'

mow||m||de'pojs||ɜː||kua'ɾentai'sinkumi'nɯtos||ɜː||ɛː||pɯ'ɾatoi||hakɯ'ɾa||ta||eto||naka'nai||ahu'maɾɯ|| 

Situação 7 

'hikɯɾa||hikɯɾamu'kaɾɯ||hikɯɾa||hikɯɾaː||fa'zeː||boɾo||ɛː||de'pojs||ɛː||a'saːdɯ||ʤi'fogo||wakaɾa'naj||

ɛːtoː||mu'kaɾɯ||ʤuntos||poɾɯ'ceː||mu'kaɾɯ||es'towkom'fomi|| 
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Situação 8 

kaɾɯ'fejɾa||kaɾɯ'fejɾa'pokɾa||ɜ||kaɾ'fejɾa||pokɯɾa||gokasɯ||kaɾɯ'fejɾa||kaɾɯ'fejɾaiː||pokas||pokɯɾa||ɛː

||vaj||ʃopiŋgɯ||mː||kwando||ʃu'gaː||noʃe'gaː||ʃe'gam||ɛː||ɾim'paɾɯ||eto||go'kaʤɪ||ʤiɾim'pado||eɾeva'doɾ

ɯʤa'naj||m||ka'fejɾa||ɾim'pada||pokɯɾa||go'kasɯ||go'kaʃi|| 
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ANEXO K – Informante 5: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome do homem é Caspone. 

I5 Caspone. Caspone. 

P Não pode escrever. 

I5 Caspone. 

P O nome da mulher é Tonicla.  

I5 Tonicla. Tonicla. 

P O nome da amiga é Mucarda. 

I5 Mucarda. Tonicla. Hm? 

P Caspone.  

I5 Caspone. Caspone, Tonicla. Caspone, Tonicla.  

P Mucarda. 

I5 Mucarda. Caspone, Tonicla, Mucarda. Caspone, Tonicla, Mucarda. Mucarda. Caspone, 

Tonicla, Micarda. 

P Mucarda. 

I5 Mucarda. Mucarda. Caspone, Tonicla, Micarda. 

P Mucarda. 

I5 Mucarda. Mucarda. Mucarda. Caspone, Tonicla, Mucarda. 

P O que aconteceu? 

I5 Aconteceu? 

P Casou... 

I5 Casou...  

P Então... Caspone... 

I5 Caspone. Hm? Caspone e... Tonicla... aconteceu.  

P E depois? 

I5 Depois... é... foto. Olhar para... amiga... nan dake? Muitase janai. 

P Mucarda. 

I5 Mucarda. Mucarda. Tonicla...  

P Caspone. 

I5 Caspone? 

P Isso. 

I5 Caspone. 

 

 

Situação 2 

P O nome do homem é Crado. 

I5 Crado. 

P O nome da mulher é Xiclá. 

I5 Mucardo? 

P Crado. 

I5 Cra... Crado. 

P E Xiclá. 

I5 Xicla. Xicla. Clado, Xicla. Clado. Esposa Xicla. 

P Aham. 
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I5 Clado... 

P Qual é a história? 

I5 Hm? Qual história? 

P Isso. 

I5 Hm? 

P O que você vê aí? 

I5 Clado... é... comer... massa.  

P E depois? 

I5 Depois liga... hm...  

P Xiclá. 

I5 Xicla. Esposa... Xicla.  

P Clado. 

I5 Clado. Xicla. 

P Isso. 

I5 Hm... 

P E depois? 

I5 Depois... Hm? É... fo... foram... é... restaurante. Hm... escolher... hambúrguer ou massa. 

P Aham. 

I5 Eto... é... comemos salada. 

P Quem comeu salada? 

I5 É...  

P Clado... 

I5 Clado e... eto, né... 

P Xiclá. 

I5 Xicla. Ah... Clado e Xicla. 

 

 

Situação 3 

P O nome do homem de azul é Carto. 

I5 Carto. 

P O homem de amarelo é Nizácas. 

I5 Nizácas. 

P Isso. 

I5 Cama... 

P Carto. 

I5 Carto. Niza. 

P Nizácas. 

I5 Carto. 

P Aham. 

I5 Ni... Nizas. 

P Nizácas. 

I5 Nizácas. Carto. Ni... Nizacas. 

P Isso. Qual é a história? 

I5 Ahm... Carto e Nizácas... é... foram... é... jogar tênis. 

P Aham. 

I5 É... depois... é... depois... é... Carto... e...  

P Nizácas. 

I5 Nizácas. Carto e Nizácas... é... foram... é... choperia. Choperia janai. Restaurante. É... 

falar... é... falaram... ca... hm... 
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Situação 4 

P O nome da mulher é Clada Cúcar. 

I5 Clada Cúcar. Clada Cúcar. 

P Isso. O nome do homem é Caspo. 

I5 Caspo. Clada Cúcar. Caspo. 

P Aham.  

I5 Clada Cúcar. Caspo. Clada Cúcar. Caspo. 

P Isso. 

I5 É... Clada Cúcar... e Caspo... falaram... é... telefone. Casca... Hm? Casca. Ahm? Chigau. 

Clada Cúcar. Casca. 

P Caspo. 

I5 Caspo. Clada Cúcar. Caspo. Este Caspo? 

P Isso. 

I5 É... Clada Cúcar. Caspo. É... Clada Cúcar... é... jantar... hm... wakaranai.  

P O que é isso? 

I5 Presente. 

P Isso. 

I5 Hm... para... Clada Cúcar? 

P Ahm. 

I5 De Caspo? 

P Isso. 

 

Situação 5 

P O nome dele é Cradi. 

I5 Cradi. Cradi. 

P O nome da mulher é Clabide. 

I5 Clabide. 

P Isso. 

I5 Cradi. Clabide. 

P Isso. 

I5 Cradi... está... pintar... é... Clabi...  

P Clabide. 

I5 Clabide. 

P Aham. 

I5 É... foi a... olha... olhada. 

P Isso. 

I5 Isso? 

 

Situação 6 

P Ela chama Raclata. 

I5 Raclata. 

P E o filho chama Pocrato. 

I5 Raclata... 

P Pocrato. 

I5 Pocrato. Raclata. Pocrato. Raclata... está com... hm... to... Pocrato está com... hm... to... 

okuru.  
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P Atrasado? 

I5 Atrasado. Está com atrasado. É... porque...  

P Pocrato. 

I5 Pocrato. Pocrato não... katazukeru. 

P Arrumou. 

I5 Arrumou... hm...  

P Depois? 

I5 Depois... hm... quarenta e cinco minutos. 

P Aham. 

I5 É...  

P Pocrato. Raclata. 

I5 Pocrato e Raclata... eto... nakanai... arrumar. 

 

Situação 7 

P O nome dela é Ricra. 

I5 Ricra. 

P O nome dele é Mucar 

I5 Ricra. Mucar. Ricra. 

P Isso. 

I5 Ricra... fazer... bolo. 

P Aham. 

I5 É... depois... é... assado... de fogo... wakaranai. Eto... 

P Mucar. 

I5 Mucar juntos... porque... Mucar estou com fome. 

 

 

Situação 8 

P O nome dela é Carfeira. 

I5 Carfeira. 

P Pocrá. 

I5 Carfeira. Pocra. 

P Gocás. 

I5 Ahm? Carfeira, Pocra, Gocás. Carfeira. Carfeira e... Pocas. 

P Pocrá. 

I5 Pocra. É... vai... shopping... hm... quando... chugar... não, chegar... chegam. 

P Aham. 

I5 É... limpar. Eto... 

P Gocás. 

I5 Gocás... de limpado... elevador janai? 

P Pode ser. 

I5 Hm... 

P Então qual o nome dela? Carfeira. 

I5 Carfeira. Limpada. 

P Pocrá. 

I5 Pocra.  

P Gocás. 

I5 Gocás. Gocás. 
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ANEXO L – Informante 6: Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

kasɯ'poɲo||kasɯ'ponɪ||posoeskɾe've||kasɯ'ponɪ||sim||to'nikɯɾɐ||kas'ponito'nikɯlɐ||mu'kaɾɯdɐ||o'hiv

ew||mu'kaɾdɐ||to'nikɯ||mu'cekɐ||isce'si||kas'ponɪ||toːnikɐ||to'nikɯlɐ||mu'cekɐ||mu'kaɾɯdɐ||anonkon

se'ɟi||ɛː||to'nikɯɾɐ||tamosɯ'tɾɜndoos'fotospa'ɾaː||mu'kaɾ||dɐ||mu'kaɾdɐ||iːa||os'fotos||son||kaza'mento

ː||do||to'nikɯɾɐ||i||ma'ɾidoːda||to'nikɐ||ma'ɾido||kasɯ'poɲo||mu'kaɾɯdɐ||non'foj'paɾakaza'mento||puɾ

'ceː'ɛɾaː||poɾ'ce||mu||cɛka'ɾa||fojvia'ʒaː||paɾa'otɾopa'is|| 

Situação 2 

kɯ'lado||m||ʃikɯɾɐ||m||ʃikɯɾɐ||ʃikɯɾɐ||kɯ'ɾado||ʃikɯɾɐkɯ'ɾawdo||kɯ'ɾawdo||m||i'desamu'ʎɛ||a'ɛɾɐpin'

toka'beɾɯ||o'ceakonte'sew||kɯ'ɾado||kɯ'ɾawdo||kɯ'ɾado||kɯ'ɾawdo||kɯ'ɾadoː||kɯ'ɾawdo'tavaːʃis'ʧind

oteɾevi'zon||iːpen'soː||ceaw'mosɯ||oʒi'ceawmo'saː||la'zaɲɐ||ide'pojs'eliː||kɯ'ɾawdo||kɯ'ɾawdoɾi'go'p

aɾɐ||sikɯɾɐ||a'iː||kɯ'ɾawdoiː'sikɯɾaː||kombi'no||awmo'sa||iː||kɯ'ɾawdoiː'sikɯɾa'foj'pɾaːaw'gumhesto'ɾ

ɜnʧɪ||ʃikɾɐ||ʃikɯɾɐ||a'iːkɯ'ɾawdopeɾɯgun'to||se'ɾaceːa'cinohesto'ɾɜnʧɪ'ɛ'majs'gosɯtudu'ciː||a||non||hɜ
mbuɾɟe||gosɯtoʤi||sa'i'majsʤiːɾa'zɜɲɐ||oː'pastɐ||sikɯɾɐhespon'dew||nun'sej||cici'ɛ'esi'veɾʤɪ||aː||  

Situação 3 

kaɾto||ni'zakɐ||kaɾɯtoni'zakɐ||m||ɛ||i'zakɐ||ni'zakas||kaɾtoiːni'zakas'taːtɾe'nɜndo||tɜwtɾej'nɜndo||ʤi't

enis||ini'zakɐ||ni'zakas||tavapen'sandoaw'gumɐ'kojzɐ||iː||kaː||ɾɯɾos||kaɾtoʃa'moː||ni'zakas||vɜmuv

e'veː||um'poku||ni'zakas||a'nombɾi'gadɐ||kawtu||aisce'si||ce'ɾiaː||pi'kɜɲɐ||ni'zakɐ'ʤisci||nombɾi'gadɐ|

|kongas'tɾiʧɪ||in'tona'ʒenʧio||m||oʒini'zakaiː||ni'zakaimu'cacɐ||ni'zakasi'kawmɐ||kaɾto||de'ʃa'otɾo'ʤi

ɐ||paɾɐbe'be|| 

Situação 4 

kɯ'ɾadɐ'kukɐ||kukaː||kɯ'ɾadɐ'kukɐ||kasɯpo||kɯ'ɾadɐ'kukɐ'kasɯpo||sɔ||ociakonte'sew||kɯ'ɾawdɐ'ka

ko||kukɐ||kɯ'ɾadɐ'kukɐɾ||ɾi'go'paɾaː||kasɯpo||kaspo||i||kɯ'ɾaːdɐ'kakoi'kaspokombi'no'paɾaː||kɯ'ɾaːd

ɐ'kukɐi'saspo||kaspo||kombi'noː||pasa'i||naba'ɾadɐ||i'kasɯko||dewpɯɾe'zenʧi'paɾaː||ka||kɯ'ɾawdɐ'ku

kɐ||ikɯ'ɾadɐ'kukɐpi'ʤiw||kak||unkaci'tɛw||ide'pojs||kɯ'ɾawdɐ'kako||kukɐ||i'sasɯpo||kasɯpo||pi'ʤi

wbiːɲo||ʧinto||iaw'gumɐpe'soaː||pu'ʃo||kasɯpo||iːka'iwve'vidɐ||ia'nojʧɪ||de'pojs||a'nojsin'kazɐpɯ'ɾɔs

imu'ʤiɐ||kɯ'ɾadɐ'kukɐ||kon'toː||ci'hia'cimo'mentufi'kava'bɯɾavu||paɾaː||'kukɐ|| 

Situação 5 

kɯ'ɾa||ʤi||kɯɾa'biʤɪ||kɯɾa'ʤi||kɯɾa'biʤɪ||kɯɾa'ʤitapintandoː||pa'ɾeʤɪ||ʤi'kazɐ||kɯɾa'cipi||kɯɾa'bi

ʤɪʃa'mo||kɯ'ɾaʤɪ||paɾawmo'sa||haj||ʒa'vo||kɯ'ɾaʤɪfa'loci'ʒa'vo|| 

Situação 6 

hakɯ'ɾatɐ||pokɯ'ɾato||hakɯ'ɾatɐ||pi'ʤiw||ci||hakɯ'ɾata'humɐ||haklatɐ||kɯ'ɾato||po'kɯɾato||hakɯ'ɾa||ta

||pi'ʤiwci||pokɯ'ɾatoa'humaː||kamɐ||kamɐdoː||kɯ'ɾato||po'kɯɾato||iː||de'pojzoːumɐ'oɾɐ||hakɯ'ɾatoin

siː'notainsinɜndo||komoahu'ma'kamɐ||doː||ha||pokɯ'ɾato||ipo'kɾatoapɾen'dew|| 
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Situação 7 

'hika||mu'kaː||hikɐ||hikɾɐ||mokɾɐ||mu'kaː||hikɾɐ'moka||hikɾɐ||tafa'zendoːʒi'boɾo||iːha'ka||mu'kaɾ||ta

o'ʎɜndociː||hika'taː||coziɲando||soci||hi'kɾatonoŋkonse'ɟi||espe'ɾaː|| 

Situação 8 

veɾʤɪ||ama'ɾɛɾupa'ɾɛsi||ka'fejɾɐ||kaɾɯ'fejɾɐ||pokɯ'ɾa||pukɾa||po'kɾa||aː||kaɾa'fejɐi||pokɯ'ɾa||go'kas||k

a'ɻas||ka||kaɾ'fejɾɐ||kokɯ'ɾa||gafejɾɐ||go'kas||kaɾa'feja||kaɾ'feja||kaɾ'fejɾɐ||goj'as||go'kas||poka'fejs||p

okɯ'ɾa||o'ciakonte'sew'ewisce'si'tudu||kaɾ'fejɾɐ||'pokɾa||bo'kas||go'kas||kaɾ'fejs||kaɾ'fejɾɐi'pokas||fo

jkom'pɾaː||pokɯ'ɾa||foɾaŋkom'pɾaː||paɾana'taw||hakom'pɾapɾe'zenʧis'paɾana'taw||iː||depojʃːʃegaɾaŋ'k

azɐ||tavapɾoi'biduʤiː||ɜndaː||dokohe'doɾduapata'mento||iː||kaɾa'feiɾa||kaɾ'fejɾai'pokɾa||pi'ʤiw||paɾ

a||goːkas||deʃa'ɾimpa||ko'migus|| 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
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ANEXO M – Informante 6: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome do noivo é Caspone. 

I6 Casponho? 

P Caspone. 

I6 Caspone? 

P Isso. 

I6 Posso escrever? 

P Não. 

I6 Caspone? 

P Isso. 

I6 Sim. 

P O nome da noiva é Tonicla. 

I6 Tonicla? 

P É. 

I6 Caspone, Tonicla. 

P E o nome da amiga é Mucarda. 

I6 Mucarda? Horrível. Mucarda? 

P É. 

I6 Tonico... Moqueca... Esqueci. 

P Como é o nome? Caspone. 

I6 Caspone. 

P O nome dela. 

I5 Tonica.  

P Tonicla. 

I6 Tonicla.  

P E o nome dela? 

I6 Moqueca. 

P Mucarda. 

I6  Mucarda. Ah, não consegui!  

P Consegue sim. O que aconteceu nessa figura? 

I6 É... Tonicla... ta mostrando os fotos para... 

P Mucarda. 

I6 Mucarda. Mucarda. 

P E? Fotos do quê? 

I6 E a... os fotos... são... casamento... do... Tonicla... e... marido da Tonicla...  

P Qual é o nome do marido? 

I6 Marido...  

P Caspone. 

I6 Casponho. 

P E a Mucarda foi no casamento? 

I6 Mucarda não foi para casamento. 

P Por quê? 

I6  Porque ela... porque Moqueca foi viajar... para outro país. 
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Situação 2 

P O homem chama Crado. 

I6 Crado? 

P É. A mulher chama Xiclá. 

I6 Xicla. Hm... Xicla... 

P Xiclá. 

I6 Xicla. Crado. 

P Uhum. 

I6 Xicla, Crado. Crado? 

P Uhum. 

I6 Hm... E dessa mulher? 

P É a mesma. É a Xiclá. 

I6 Ah, ela pintou cabelo? 

P Isso. O que aconteceu? 

I6 O que aconteceu? 

P É. 

I6 Crado... Crado? Crado? Crado... Crado... Hm... tava assistindo televisão... e pensou... 

quer almoçar... hoje quer almoçar... lasanha. E depois ele... Crado. Crado ligou para 

Xicla.  

P E aí? 

I6 Aí? Crado e Xicla combinou almoçar... e... Crado e Sicla foi pra algum restaurante. 

P O nome dela é Xiclá. 

I6 Xicla. Xicla. Aí Crado perguntou... será que aqui no restaurante é mais gostoso do que... 

ah, não.... hambúrguer. Gosto de... sair mais de lasanha? Ou pasta? Xicla respondeu... 

não sei. Que que é esse verde? 

P Salada. 

I6 Ah... 

 

 

Situação 3 

P O homem de azul chama Carto. 

I6 Carto? 

P O homem de amarelo chama Nizácas. 

I6 Nizáca? Carto e Nizáca. 

P Nizácas. 

I6 É? Izaca? 

P Nizácas. 

I6 Nizácas. 

P Isso. E aí? 

I6 Carto e Nizácas tá treinando... tão treinando de tênis. E Nizáca... Nizácas tava pensando 

alguma coisa. E... Ca... ruros. 

P Carto. 

I6 Carto chamou... Nizácas. Vamos beber um pouco? Nizácas... Ah, não obrigada. Carto... 

Ah, esqueci. Queria picanha? 

P Uhum. 

I6 Nizácas disse que não, obrigada. Com gastrite. Então a gente o... hm? Hoje Nizáca e... 

Nizáca e Mucaca? Nizácas e Calma? 

P Carto. 
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I6 Carto. Deixa outro dia para beber.  

 

Situação 4 

P O nome dela é Clada Cúcar. 

I6 Clada Cúcar? 

P Cúcar. 

I6 Cúcar. 

P Como é o nome dela? 

I6 Clada Cúcar. 

P E o nome dele é Caspo. 

I6 Caspo? 

P Aham. 

I6 Clada Cúcar. Caspo. Só? 

P Uhum. O que aconteceu? 

I6 O que aconteceu. Clada Caco. 

P Cúcar; 

I6 Cúcar. Clada Cúcar ligou para...  

P Caspo. 

I6 Caspo. Caspo? E... Clada Caco e Caspo combinou para...  

P Clada Cúcar. 

I6 Clada Cúcar e Saspo. 

P Caspo. 

I6 Caspo. Combinou... pra sair... na balada. E Casco deu presente para... Ca...  

P Clada Cúcar. 

I6 Clada Cúcar. E Clada Cúcar pediu... cac... um coquetel. E depois... Clada Caco. 

P Cúcar. 

I6 Cúcar. E Saspo? 

P Caspo. 

I6 Caspo. Pediu vinho tinto. E alguma pessoa... puxou... Caspo. E caiu bebida. E à noite, 

depois... à noite em casa próximo dia... 

P Clada Cúcar. 

I6 Clada Cúcar... contou... que ria que momento ficava bravo para... Cúcar. 

 

Situação 5 

P Agora é mais rápido. O nome dele é Cradi. 

I6 Cradi. 

P E o nome dela é Clabide. 

I6 Clabide. 

P Então como é o nome dele? 

I6 Cradi. Clabide. Cradi tá pintando... parede de casa. Curaquipi. 

P Clabide. 

I6 Clabide chamou... Cradi para almoçar. Hai. 

P E o que ele falou para Clabide? 

I6 Já vou. 

P Quem falou? 

I6 Cradi falou que já vou. 
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Situação 6 

P O nome da mãe é Raclata. 

I6 Raclata. 

P O nome do filho é Pocrato. 

I6 Pocrato? Raclata... pediu que... Raclata arrumar...  

P Como é o nome dela? 

I6 Raclata. 

P E o nome dele? 

I6 Crato. 

P Pocrato. 

I6 Pocrato. Raclata pediu que...  

P Pocrato. 

I6 Pocrato arrumar... cama? Cama do Crato. 

P Pocrato. 

I6 Pocrato. E... depois uma hora, Raclata ensinou... tá ensinando como arrumar cama do... 

Há... Pocrato. E Pocrato aprendeu.  

 

Situação 7 

P O nome da mãe é Ricra. 

I6 Rica. 

P O nome do filho é Mucar. 

I6 Mucar. 

P Qual é o nome da mãe? 

I6 Rica. 

P Ricra. 

I6 Ricra. 

P Nome do filho? 

I6 Mocra.  

P Mucar.  

I6 Mucar. Ricra, Mucar... Ricra tá fazendo de bolo. E Raca... 

P Mucar. 

I6 Mucar tá olhando que... Rica tá cozinhando. Só que. Ricrato não consegui esperar. 

 

Situação 8 

P O nome da mulher de verde é... 

I6 Verde? 

P É. É verde. É amarelo? 

I6 Amarelo parece. 

P Não, é verde. O nome da mulher é Carfeira. 

I6 Carfeira. 

P Carfeira. 

I6 Carfeira. 

P O nome da mulher de rosa é Pocrá. 

I6 Pocrá. Pucra? 

P Pocrá. 

I6 Pocrá. Ah? Cara feia e... 

P Pocrá. 
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I6 Pocrá. 

P O nome da faxineira é Gocás. 

I6 Gocás.  

P Qual é o nome dela? 

I6 Caras...  

P Carfeira. 

I6 Ca... Carfeira. Cocurá. Gafeira. 

P Gocás. 

I6 Gocás. Cara feia. 

P Carfeira. 

I6 Carfeia.  

P Carfeira.  

I6 Carfeira. Goiás. 

P Gocás. 

I6 Gocás. Poker face. 

P Pocrá. 

I6 Pocrá. 

P O que aconteceu? 

I6 O que aconteceu? Eu esqueci tudo.  

P O nome dela é Carfeira. 

I6 Carfeira. 

P Pocrá. 

I6 Pocrá. 

P Gocás. 

I6 Bocás. 

P Gocás. 

I6 Gocás. Carfeis... 

P Carfeira. 

I6 Carfeira e Pocas... foi comprar...  

P Pocrá. 

I6 Pocrá... foram comprar... para natal.. ha... comprar presentes para natal. E depois... 

chegaram... casa, tava proibido de... andar... do corredor do apartamento. E... Carafeira. 

P Carfeira. 

I6 Carfeira e Pocra pediu... para... Gocás... deixa limpa comigos. 
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ANEXO N – Informante 7: Transcrição fonética 

 

 

Situação 1 

kas'ponɪ||nũɛʒo'ɜw̃||to'nikɾɐicas'poni||ʤi'fisiwlem'bɾa||ew'ʤaisce'si||nojvʊ||to'nikɐ||kas'ponɪ||to'ni

kɐ||to'nikuɾɐ||kas'poniːto'nikuɾaː||aisce'si||mu'kaɾdɐ||ta||ɜ̃ː ||to'nikwɾɐka'zokõkas'poni||iː||de'pojzdʊ

kaza'mẽntʊ||aːa'migɐdaːto'nikwɾɐ||ci'ʃɜmɐ||ci'ɛɾamezmʊ||mu'kaɾdɐ'vejʊpaɾa'kazɐ||paɾaːto'nikwɾɐi

kas'ponɪ||iːto'nikwɾɐmos'tɾo'foto||dʊkaza'mẽnto||puɾceːa'migɐ||isce'si||mu'kaɾdɐnõpo'ʤiɐkõpaɾe's

eawkaza'mẽntʊ||iː||ɛɾɐmos'tɾo||nõ||to'nikɾɐmos'tɾo'vaɾjasas'fɔtos||paɾaːmu'kaɾdɐ||ikazamẽnto||iːm

u'kaɾdɐpeɾwgun'tokomocifojkaza'mentʊ||iːto'nikwɾɐfa'ɾoci||kaza'mentʊfoj'mujtʊa'ɾɛgɾɪ||iːnasa'idɐ

daigw'ɾeʒɐ||osa'migosw||ʒo'gaɾɜã'hojs||'paɾaː||deze'ʒafeɾiʃi'daʤipaɾas'nojvos|| 

Situação 2 

ku'ɾado||ʃikw'ɾai'klado||uhũ||pɔsʊkome'sa||taoː||esce'si'nɔmɪ||kw'ɾado||i||ʃikw'ɾa||'kɾadoiʃikw'ɾasɜna

moɾados||ʃikw'ɾa'ɾi'gopɾa'kɾawdo||apeɾgun'tɜndo||oʒeceɾjaʒɜn'ta'ʒunto||iːkw'ɾadoʤisɪciː||'bamosʒɜn

'ta'ʒuntos||i'kɾawdotavace'ɾendoko'meːla'zaɲɐ||iː||ʃikw'ɾa'vejopaɾɐ'kazɐdokw'ɾawdo||ku'ɾado||iʃikw'

ɾapeɾgun'toocice'ɾjako'me||paɾɐ'kɾawdo||i'eɾifa'ɾowciː||ambuɾ'ɟeza||majsʃikw'ɾa'ʤisiciːnɜwɛ'mujt

osaw'davew||vamosko'me'otɾa'kojzɐ||o'civo'sece'ɾiako'me||aʃikw'ɾapeɾgun'topaɾa'kɾawdo||eɾɪfa'ɾo

cice'ɾiako'meːespa'ɟɛte||ɜaʃikw'ɾa'ʤisiciaespa'ɟɛtɪtam'bemɛmujtoka'ɾɔɾikʊ||inɜwfazbempaɾakoɾpʊ|

|i'ɛɾɐsuʒe'ɾjw||ko'mesa'ɾadɐ||eo'kɾawdonɜwfi'ko'mujtokon'tenʧi||majsasej'toko'mesa'ɾadɐ||  

Situação 3 

'kaɾwto||'kaɾtoini'zakas||ta||'kaɾtoini'zakasɜwa'migos||elɪsempɾɪvɜwpaɾɐkw'ɾubɪ||paɾaː||ʤo'ga'teni

s||de'pojsdoːde'pojsdo'ʤogoeɾɪzdesiʤiɾɜn||to'maseɾw'veʒɐ||eɾɪs'foɾɜmpaɾa'baɾ||ikome'sato'maː||k

ome'saɾɜwato'maseɾw'veʒɐ||ɜː||esce'si'nɔmɪ||kaɾto||kaɾtosuze'ɾiw||ko'meʃu'haswko||so||sociː||ni'zak

a||ni'zakas||a'indɐ||a'indɐ'ʧiɲaum'ʒogʊʤifuʧi'bɔː||iː'kaɾto||convi'dopaɾako'meʃu'haswko||majswni'

zakadeʃi'ʤiʒo'ga||ni'zakasdeʃi'ʒiʒo'gafuʧi'bɔw||  

Situação 4 

ku'ɾada'kukaɾ||'kaswpo||mastem'otɾo'omem||mezmo||puɾ'ceukoɾʤika'beɾoɛʤife'ɾenʧi||ɛveɾ'daʤɪ||

ku'ɾacɪ||kaswpo||iː||ku'ɾada'kuka||iː||ɔmem||ku'ɾada'kukai'kaspo||ta||aku'ɾada'kukai'kaspo||sɜnnamo'ɾ

ados||na'sesta'feɾa||eɾeskombinaɾɜm||inkon'tɾaa'noiʧinuhesto'ɾɜnʧɪ||aː||isce'si||ku'ɾada'kukaː||hese'

bewpɾe'zenʧidoː'kaspo||iː||'ɛɾape'ʤiwum'kaku||koci'tɛwpaɾaː||gaɾ'som||ide'pojsʊ'eleskome'saɾɜnto'

ma'viɲo||majsʊ||kʊ'ɾaka||ku'ɾada'kukaɾ||ʤiʃi'ʤiwiẽm'boɾɐ'majsʊ'sedo||ɛlafi'kobʊɾava||puɾ'ceː||kas

po||be'bew'mujtʊ||iː'ɛla'foj||nõn||ku'ɾa||ku'ɾada'kuka'fojem'bɔɾɐ||iː'kasʊpo'foja'tɾajs'deɾɐ||  

Situação 5 

'klaʤikla'biʤi||'klaʤikɾa'biʤi||ta||kʊ'ɾaʤɪkome'sopin'taapa'ɾeʤɪkõw'ʧintabʊ'ɾɜnkɐ||ikʊɾa'ʤi'vejo

pɾaː||kʊɾa'biʤɪ||kʊɾa'biʤɪ'vejo'paɾa'veː||a'koɾʊdapa'ɾeʤɪ||majs'ɛɾanongos'toabʊ'ɾɜnkai'ɛɾasuʒe'ɾiw

pin'takõ'otʊɾa'koɾ|| 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_tap
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Open-mid_front_unrounded_vowel
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Situação 6 

hakʊ'ɾatɐ||pokʊ'ɾato||hakʊ'ɾatamɜn'do'fiʎo||oɾgani'za||'kwaɾ||a||hakʊ'ɾatɐmɜn'dopokʊ'ɾato||ahu'mao'

kwaɾtʊ'deɾi||majsnoi'nisjo'eɾinõobede'sew||majsnoi'nisjopokʊ'ɾatonõobede'sewmɐj||majsa'mɐjk

onven'sewpokʊ'ɾato||iː||pokʊ'ɾatokome'soaoɾʊgani'za||a'hopa'dɛɾa||a'hopadopokʊ'ɾato||iː||aisce'ci'n

omɪ||hakʊ'ɾatɐeɾoʒi'o||opokʊ'ɾato|| 

Situação 7 

mu'kaɾʊ'hikʊɾa||aː'hikʊɾadeʃi'ʤiwfa'zeum'boɾu||mu'kaɾ||aʒu'doa'hikʊɾa||o'boɾofi'kopʊɾonto||a'hikʊɾ

a||koɾo'koː||o'boɾono'foɾʊno||in'kwɜnto||mukʊ'ɾa||mu'kaɾ||es'tavendo|| 

Situação 8 

ka'fejɾɐ||tʊ'ɾeznom'pɔsu||ka'fejɾɐ||pokʊ'ɾaka'fejɾɐ||ko'kasʊ||ka'fejɾɐpokʊ'ɾako'kasʊ||ka'feɾɐ||i||ko'kas|

|fi'zɛɾɜm||mujtasʊ'kompɾasʊ||ka'feɾaipokʊ'ɾafi'zɛɾɜmmujtasʊ'kompɾas||iː||pokʊ'ɾaika'heɾa||ce'ɾiakom'

pɾa'majs||majs||ka'heɾa||go'kas||es'tavaɾim'pɜndoʃom||infʊ'ɾenʧido||da'ɾɔʒa||iː||kahe||ɜ||ka'fejɾɐipokʊ'

ɾa'ʧiɲaciespe'ɾa||ɾimpez 
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ANEXO O – Informante 7: Transcrição ortográfica 

 

 

Situação 1 

P O nome do homem é Caspone. 

I7 Caspone. Não é João? 

P Não. O nome da noiva é Tonicla. 

I7 Tonicla e Caspone? 

P É. 

I7 Difícil lembrar... 

P E o nome da amiga é Mucarda. 

I7 Eu já esqueci. 

P Qual que é o nome do noivo? 

I7 Noivo... Tonica. 

P Caspone. 

I7 Caspone. 

P O nome da noiva? 

I7 Tonica. 

P Tonicla.  

I7 Tonicla. Caspone, Tonicla. 

P E a amiga? 

I7 Ah, esqueci.  

P Mucarda. 

I7 Mucarda.  

P Tá bom? 

I7 Tá.  

P O que aconteceu. 

I7 Ahm... Tonicla casou com Caspone. E... depois do casamento... a amiga da Tonicla. 

P Que chama? 

I7  Que chama... Que era mesmo? 

P Mucarda. 

I7 Mucarda veio para casa... para... Tonicla e Caspone. E Tonicla mostrou foto... do 

casamento. Porque amiga... esqueci. 

P Mucarda. 

I7 Mucarda não podia comparecer ao casamento. E... Ela mostrou... Não... Tonicla mostrou 

várias as fotos para... Mucarda? 

P Isso mesmo. 

I7 E casamento. E Mucarda perguntou como que foi casamento. E... Tonicla falou que... 

casamento foi muito alegre e na saída da igreja, os amigos... jogaram arroz... para... 

desejar felicidade para as noivos. 

 

 

Situação 2 

P O nome do homem é Crado. 

I7 Crado. 

P O nome da mulher é Xiclá. 

I7 Xiclá e Crado. 
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P É. 

I7 Uhum. Posso começar? 

P Pode. 

I7 Tá. O... esqueci nome. 

P Crado. 

I7 Crado e? 

P Xiclá. 

I7 Xiclá. Crado e Xiclá são namorados. Xiclá ligou pra Crado... ah... perguntando hoje 

queria jantar junto e Crado disse que vamos jantar juntos. E Crado tava querendo comer 

lasanha. E... Xiclá veio para casa do Crado. 

P Crado. 

I7 Crado. E Xiclá perguntou o que queria comer... para Crado. E ele falou que... 

hamburguesa. Mas Xiclá disse que não é muito saudável. Vamos comer outra coisa. O 

que você queria comer? A Xiclá perguntou para Crado. Ele falou que queria comer 

espaguete. A Xiclá disse que a espaguete também é muito calórico e não faz bem para 

corpo. E ela sugeriu comer salada. E o Crado não ficou muito contente, mas aceitou 

comer salada. 

 

Situação 3 

P O homem de azul chama Carto. 

I7 Carto. 

P O homem de amarelo chama Nizácas.  

I7 Carto e Nizácas.  

P Isso. 

I7 Tá. Carto e Nizácas são amigos. Eles sempre vão para clube para... jogar tênis. Depois 

do,,, depois do jogo, eles decidiram... tomar cerveja. Eles foram para bar e começa a 

tomar... começaram a tomar cerveja. Ahm... Esqueci nome. 

P Carto e Nizácas. 

I7 Carto. Carto sugeriu comer churrasco. Só... só que... 

P Nizácas. 

I7 Nizáca. 

P Nizácas. 

I7 Nizácas ainda... ainda tinha um jogo de futebol. E Carto convidou para comer churrasco, 

mas Nizácas decidiu jogar... Nizácas decidiu jogar futebol. 

 

Situação 4 

P O nome da mulher é Clada Cúcar. O nome do homem é Caspo. Qual é o nome da 

mulher? 

I7 Clada Cúcar. 

P E o nome do homem? 

I7 Caspo. Mas tem outro homem. 

P Não, é o mesmo. 

I7 Mesmo? Porque o cor de cabelo é diferente. 

P Aqui também muda um pouco a cor. 

I7 É verdade. Curaqui... Caspo. E? 

P Clada Cúcar. 

I7 Clada Cúcar. E? Homem? 
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P É o mesmo. É o Caspo. 

I7 Clada Cúcar e Caspo. 

P É. 

I7 Tá. A Clada Cúcar e Caspo são namorados. Na sexta-feira, eles combinaram encontrar 

à noite no restaurante. A... esqueci. 

P Clada Cúcar. 

I7 Clada Cúcar... recebeu presente do Caspo. E ela pediu um cacu... coquetel para... 

garçom. E depois, eles começaram tomar vinho. Mas... Claca... 

P Clada Cúcar. 

I7 Clada Cúcar... decidiu ir embora mais cedo. Ela ficou brava... porque... Caspo... bebeu 

muito. E ela foi. Não. Cra... 

P Clada Cúcar. 

I7 Clada Cúcar foi embora. E... Caspo foi atrás dela. 

 

Situação 5 

P O pintor chama Cradi. A mulher chama Clabide. 

I7 Crádi, Clabide. Crádi, Clabide.  

P Tá bom? 

I7 Tá. Crádi começou pintar a parede com tinta branca. E Cradi veio pra... 

P Clabide. 

I7 Clabide. Clabide veio para ver... a cor da parede, mas ela não gostou a branca e ela 

sugeriu pintar com outra cor. 

 

Situação 6 

P A mãe chama Raclata. 

I7 Raclata. 

P E o filho chama Pocrato. 

I7 Pocrato. Raclata mandou filho... organizar... quar/ 

P E o filho como chama? 

I7 Ah... Raclata mandou Pocrato... arrumar o quarto dele, mas no início, ele não obedeceu. 

P Ele? 

I7 Mas no início Pocrato não obedeceu mãe. Mas a mãe convenceu Pocrato. E... Pocrato 

começou a organizar... a roupa dela... a roupa do Pocrato. E... ah, esqueci nome. 

P Raclata. 

I7 Raclata elogiou o Pocrato.  

 

Situação 7 

P A mãe chama Ricra. O filho chama Mucar. 

I7 Mucar, Ricra. A Ricra decidiu fazer um bolo. 

P Mucar... 

I7 Mucar ajudou a Ricra. O bolo ficou pronto. A Ricra colocou... o bolo no forno enquanto 

Mucra... 

P Mucar. 

I7 Mucar esta vendo. 
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Situação 8 

P A mulher de verde chama Carfeira. 

I7 Carfeira. 

P A mulher de rosa chama Pocrá. A faxineira chama Gocás. 

I7 Três não posso... 

P Carfeira. 

I7 Carfeira. 

P Pocrá. 

I7 Pocrá, Carfeira. 

P Gocás. 

I7 Gocás. Carfeira, Pocrá, Gocás. Carfeira e Gocás fizeram... muitas compras. 

P Pocrá. Gocás é a faxineira. 

I7 Carfeira e Pocrá fizeram muitas compras. E... Pocrá e Carfeira queria comprar mais, 

mas... Carfeira? 

P Gocás. 

I7 Gocás estava limpando chão... em frente do... da loja. E... Carre... ahm? 

P Carfeira. 

I7 Carfeira e Pocrá tinha que esperar limpeza. 
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