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 INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas realizadas nas últimas décadas na área de percepção de fala demonstram 

o grande interesse dos estudiosos sobre esta questão ainda bastante controvertida. Como o 

sinal de fala é transformado pelo sistema auditivo que decodifica informações acústicas 

sobre frequência, intensidade e duração, e como estas informações em conjunto são 

armazenadas e analisadas tão rapidamente, são questões deste campo, assim como a palavra 

falada é reconhecida, como os aspectos fonéticos e fonológicos se estruturam na mente, o 

que interfere, colabora para este reconhecimento e define a percepção. 

A motivação inicial desta pesquisa ocorreu durante experiência clínica com a 

aplicação da testagem para avaliação do processamento auditivo central. Os dados obtidos 

através de respostas equivocadas dos avaliados reforçou estes questionamentos e deu início 

a elaboração da minha dissertação de mestrado (Bezerra, 2005), que foi um estudo 

preliminar e apresentou resultados que corroboram a hipótese de uma estocagem 

organizada dos itens lexicais na mente do falante. Procurando aprofundar o estudo, 

ampliando o número de sujeitos em uma nova amostra e com a elaboração de um outro 

teste, este trabalho tem como objetivo investigar em que medida a sistematicidade de 

recorrência dos erros de interpretação resultantes de testes de avaliação audiológica, pode 

subsidiar a discussão sobre a representação mental dos itens lexicais e a organização do 

léxico, temas estes de grande relevância no campo de estudo da percepção de fala que 

devem ser explorados no intuito de desvendar alguns processos neles ocorridos.  Além 

disso, os dados podem proporcionar um melhor entendimento do teste motivador, que 

apesar de apresentar algumas características passíveis de críticas, que serão levantadas no 

capítulo de metodologia, constitui um teste padronizado e largamente utilizado com 

aplicação clínica. Objetiva-se ainda avançar na compreensão dos processos envolvidos na 
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percepção que estão relacionados com a organização lexical levando–se em conta alguns 

aspectos relativos ao acesso das palavras, tais como, a força lexical, medida em função da 

frequência de uso, e a similaridade fonética dos itens ativados no processamento. A 

sistematicidade de erros observada em situação de teste pode corroborar a hipótese da 

estocagem organizada em função de similaridade fonética entre estímulo apresentado e 

percepção, de acordo com a hipótese dos Modelos Baseados no Uso.  

Este trabalho parte da hipótese da organização do léxico em redes, que postula que os 

itens linguísticos não são listados de forma inestruturada, pelo contrário, nele os itens 

lexicais são armazenados de forma eficiente em uma rede de relações semânticas e 

fonológicas, ou seja, as regularidades e similaridades observadas nos itens linguísticos são 

usados na estrutura de armazenagem. Estas regularidades e similaridades são percebidas 

pelo falante de forma gradiente e a representação mental destes itens emerge do uso da 

língua. A representação mental é detalhada e apresenta vários níveis de representação, 

como o nível fonético paramétrico que relaciona-se diretamente às formas fonéticas dos 

itens lexicais que o falante é capaz de ouvir e produzir. E outros níveis, como o nível de 

decodificação fonética, o nível lexical, o nível da gramática fonológica e o nível das 

correspondências morfofonológicas. Todos estes níveis emergindo de generalizações das 

formas representadas no léxico. Esta é uma visão dos modelos multirrepresentacionais que 

difere da visão tradicional onde para cada item lexical há uma única e categórica 

representação fonológica (Pierrehumbert, 2003; Bybee, 2001). 

Este trabalho, devido à própria estrutura dos testes utilizados para análise, abordará 

somente substituições que envolvem semelhanças sonoras e, portanto, a discussão incidirá 

sobre a natureza fonética das substituições ou erros apresentados nos testes que constituíram 

os instrumentos de obtenção de dados. 
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A metodologia utilizada neste trabalho foi o levantamento de dados através de dois 

testes. O primeiro a ser realizado é o teste de fala com ruído branco, que faz parte de uma 

bateria que em conjunto completam a Avaliação do Processamento Auditivo Central 

proposta por Pereira & Schochat (1997), que compara o reconhecimento de fala sem ruído 

com fala na presença de ruído. A avaliação do Processamento Auditivo Central (PAC) é um 

procedimento muito útil para diagnosticar o uso funcional correto e eficiente da audição nos 

indivíduos de diferentes faixas etárias (Pereira In: Lopes Filho, 1997, p.109). As autoras 

estruturaram o teste de fala com ruído para avaliação da habilidade auditiva de fechamento, 

no qual o indivíduo deveria demonstrar capacidade de reconhecer palavras na presença de 

ruído de fundo. Para a realização do teste utiliza-se a lista de palavras sugerida por Pen & 

Mangabeira Albernaz (1973). 

O segundo teste utilizado nesta pesquisa foi o teste de repetição de sílabas, elaborado 

para a realização deste trabalho. 

Esta tese está estruturada da seguinte maneira: o capítulo 1 - Reconhecimento e 

Percepção da Fala - apresenta um histórico do desenvolvimento dos estudos nesta área e as 

teorias mais relevantes que colaboraram para a evolução do pensamento linguístico sobre a 

percepção da palavra falada; o capítulo 2 - A Organização da Estrutura Linguística nos 

Modelos Multirrepresentacionais - descreve a linha teórica, com seus pressupostos e 

questões, que nortearam este trabalho; o capítulo 3 - Metodologia e Hipóteses de Trabalho - 

apresenta as características e os procedimentos das duas testagens utilizadas, a metodologia 

de coleta dos dados, além das hipóteses levantadas que impulsionaram a busca dos 

resultados obtidos nesta pesquisa; o capítulo 4 - Resultados e Análise dos Dados - mostra os 

achados da pesquisa e os procedimentos de análise. Em seguida encontra-se o capítulo 5 – 

Conclusão, discorrendo sobre a relação entre as hipóteses e os resultados, além das 
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considerações finais. Compõem ainda a estrutura da tese, as referências utilizadas no 

decorrer de todo o trabalho e os anexos. 
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          1 - RECONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DA FALA 

 

1.1- Histórico 

O grande interesse dos estudiosos sobre a percepção da fala pode ser mensurado pelo 

grande número de pesquisa que vem sendo realizada nesta área. Como o sinal de fala é 

transformado pelo sistema auditivo que decodifica informações acústicas sobre frequência, 

intensidade, duração? Como informações individuais do trato vocal de cada falante são 

armazenadas e analisadas tão rapidamente? Para responder estas e outras questões 

semelhantes, as pesquisas tem avançado em duas direções básicas. A primeira tem como base 

a fisiologia e é muito comum a utilização de animais. Nestes experimentos, é examinada a 

atividade do nervo auditivo ao responder sinais simples de fala em sílabas CV, com o objetivo 

de identificar algumas características no padrão de resposta das fibras do nervo auditivo e 

como este nervo trabalha com filtros, bandas críticas, aumento da intensidade e mascaramento 

(Degutte, 1980; Klatt, 1979 apud Schochat 1996). A segunda direção tomada nestes estudos é 

o campo da percepção e reconhecimento da fala propriamente dito. Como a palavra falada é 

reconhecida, como os aspectos fonéticos e fonológicos se estruturam na mente, o que interfere 

e colabora para este reconhecimento são preocupações deste campo. Os autores Peter W. 

Jusczyk e Paul A. Luce (2002) realizaram um importante trabalho bibliográfico reunindo as 

abordagens mais importantes sobre o reconhecimento da palavra falada a partir da década de 

1950. Reconhecendo a importância desta pesquisa, neste capítulo serão relembrados alguns 

destes trabalhos, além de outros também de grande contribuição, e discutidos mais 

detalhadamente os modelos mais relevantes que surgiram a partir de 1970, quando a ênfase de 

estudo mudou de pesquisa em discriminação e categorização dos segmentos fonéticos para os 

processos e representações responsáveis pela percepção da fala.  A palavra falada tornou-se, 
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então um objeto primário de investigação científica e as teorias desenvolveram-se para dar 

conta de como os ouvintes percebem e compreendem a fala (op.cit. Jusczyk e Luce, p.12). 

O avanço dos estudos transformou em questões alguns pressupostos que antes eram 

utilizados para explicar a percepção. Pressupostos como invariância, constância e unidades 

perceptuais dos sinais de fala passaram a ser analisados e não simplesmente aceitos como 

respostas absolutas para a percepção. De acordo com Jusczyk e Luce, se a fala estivesse 

estruturada de acordo com o pressuposto da Invariância, cada segmento fonético seria 

especificado por um único grupo de propriedades acústicas. Porém, pode-se observar que a 

situação é bem mais complexa. Os autores citam o trabalho de Dellatre, Liberman e Cooper 

(1955), que observaram as invariantes acústicas para consoantes como [d]. Neste trabalho, os 

pesquisadores examinaram a realização acústica de [d] em combinação com diferentes vogais 

([di], [da], [du]) e não acharam as propriedades acústicas especificando [d] em cada um destes 

contextos. Em vez disso, as características acústicas de [d] foram fortemente influenciadas 

pela vogal seguinte. Este fenômeno é um exemplo de co-articulação, que refere ao fato que a 

consoante e a vogal são produzidas mais ou menos simultaneamente, opondo-se a 

seqüencialidade.  

Em trabalho mais recente, Ohala & Ohala (1998) também observaram o efeito da co-

articulação em um experimento utilizando lista de palavras monossilábicas com consoantes de 

diferentes pontos de articulação e a relação destas consoantes com as vogais /a/, /i/ e /u/. Eles 

observaram que a consoante /p/ tendeu a ser confundida com /tª/ quando antecedida pela vogal 

/i/, o que não ocorreu quando esta mesma consoante foi antecedida pelas vogais /a/ e /u/. Este 

achado demonstra a influência que um segmento exerce sobre o outro no ambiente da sílaba.  

O outro pressuposto, que segundo Jusczyk e Luce, também não poderia ficar sem 

questionamento é a Constância. Pois, além de se observar a variabilidade do segmento 
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fonético devido a contextos fonéticos diferentes, há ainda outras fontes de variabilidade na 

fala. Vozes femininas tendem a ser mais agudas que as masculinas, e mesmo dentro de um 

mesmo sexo, há diferenças de trato vocal, tamanho e tensão de pregas vocais, por exemplo. 

O interessante é que Jusczyk e Luce ressaltam que produções de um mesmo alvo por 

um único falante apresentam a mesma variabilidade considerável. E tomando como  

referência os trabalhos de Fernald et al. (1989) e Kuhl et al. (1997) eles dizem que 

simplesmente mudando o registro de fala direcionada ao adulto para fala direcionada à 

criança, muda não somente o pitch (freqüência), mas também outras propriedades acústicas da 

fala. Além disso, a velocidade do discurso pode variar consideravelmente em diferentes 

ocasiões, conduzindo a concomitante mudança no sinal acústico. Distinções fonéticas 

baseadas na mudança da velocidade temporal de certos traços acústicos (como [b] versus [w]) 

parecem ser especialmente afetadas pelas mudanças na velocidade do discurso, observaram 

Jusczyk e Luce através dos trabalhos de Liberman, Dellatre, Gerstman, & Cooper, (1956), 

Miller & Liberman, (1979). Assim, ouvintes não podem depender de absolutas diferenças na 

duração de alguns traços acústicos particulares como pista para a distinção fonética. 

O pressuposto da Unidade Perceptual assumia que a unidade elementar de percepção 

era equivalente a menor unidade que distinguisse duas diferentes formas de palavras, o 

segmento fonético. E os segmentos fonéticos contrastariam minimamente com outro 

segmento de acordo com certos traços (Jakobson, Fant, & Halle, 1952). Assim, [b] contrasta 

com [p] pelo traço de vozeamento; com [m] na dimensão do modo de articulação oral/nasal; 

com [d] pelo traço de ponto de articulação, etc. Jusczyk e Luce explicam que de acordo com 

Jakobson et al., os traços distintivos são as entidades distintivas fundamentais da língua desde 



 - 18 - 18

que nenhuma delas possa ser quebrada em unidades linguísticas menores1 - No entanto, os 

traços distintivos combinam dentro de um conjunto, que corresponde ao segmento fonético.  

O pressuposto da unidade perceptual não permaneceu intocável com o 

desenvolvimento do padrão de sintetizador playback. Este equipamento tornou possível 

explorar como vários elementos no sinal acústico afetam a percepção da fala. Jusczyk e Luce 

explicam que os padrões usados para gerar sons de fala com este sintetizador são baseados na 

análise espectrográfica de fala. A análise tempo-por-frequência-por-intensidade de um 

espectrograma mostra que energia acústica é muitas vezes concentrada em bandas (faixas) em 

diferentes frequências acústicas.  Essas faixas, chamadas formantes, correspondem às 

freqüências ressonantes naturais do trato vocal durante a produção da fala. Os pesquisadores 

utilizaram este instrumento procurando traços acústicos correspondentes aos segmentos 

fonéticos, porém, como ressaltam Jusczyk e Luce, descobriram que não havia maneira de 

segmentar uma sílaba em termos de seus componentes consoante-vogal (CV), como [di], em 

pedaços correspondentes para cada segmento individual (Liberman, Cooper, Shankweiler, & 

Studdert-Kennedy, 1967). Em particular, a parte dos padrões dos formantes não 

correspondem ao /d/ sozinho. Ao contrário, os ouvintes informaram que ouviram ou um /di/ 

ou um som que não era de fala. Tais observações levaram Liberman et al. a concluir que 

mesmo a parte inicial do sinal acústico carrega informações sobre ambos, a consoante e a 

vogal simultaneamente (estes segmentos fonéticos são co-articulados). 

Os resultados sugerindo que segmentos fonéticos não são necessariamente designados 

por partes distintas do sinal acústico estimulou um grande número de pesquisas direcionadas a 

identificar a unidade elementar de percepção. Jusczyk e Luce citam Savin e Bever (1970) que 

acharam que os ouvintes foram mais rápidos detectando sílabas-alvo que fonemas-alvo. Por 

isso, eles sugeriram que sílabas, e não fonemas, deveriam ser considerados as unidades 

                                                 
1 The distinctive features are the ultimate distinctive entities of language since no one of them can be broken-
down into smaller linguistic units. 
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básicas de percepção da fala. No entanto, Jusczyk e Luce concluíram que não houve consenso 

com respeito à unidade perceptiva básica, pois em outros trabalhos foi observado um 

monitoramento mais rápido para fonemas ou para unidades maiores que sílabas (Jusczyk e 

Luce fazem referência aos trabalhos: Cutler, Norris, & Williams, 1987; Healy & Cutting, 

1976; Mills, 1980; Swinney & Prather, 1980; McNeill & Lindig, 1973).  

 

1.2- Modelos Teóricos de Reconhecimento da Palavra Falada   

 Jusczyk e Luce (2002) apresentaram quatro modelos de reconhecimento de palavra e 

deram lugar de honra ao modelo Cohort theory de Marslen-Wilson (Marslen-Wilson & Tyler, 

1980; Marslen-Wilson & Welsh, 1978) por ser um dos primeiros e mais influentes modelos 

totalmente devotado a dar conta dos processos de reconhecimento da língua falada. A mais 

antiga versão de Cohort theory antecedeu muitas das questões que ocuparam as pesquisas em 

reconhecimento de fala pelos anos seguintes.  

Uma breve revisão dos quatro modelos atuais de reconhecimento de fala, Cohort, 

Trace, Shortlist, Neighborhood Activation Model e PARSYN 2, serão apresentados a seguir:  

1.2.1- Cohort. A idéia central da Cohort theory é que uma palavra falada ativa um grupo de 

itens similares na memória, sendo esta a palavra inicial do grupo (initial-word cohort). O 

agrupamento consiste de todas as palavras faladas conhecidas pelo ouvinte que começam com 

o segmento ou segmentos iniciais da palavra de entrada. Por exemplo, uma palavra como 

‘carro’ pode ativar na memória outras palavras como ‘cavalo’, ‘cabeça’, ‘casa’, entre outras, 

todas membros do mesmo grupo. Ao ser ativado, o grupo é examinado com base em 

informações bottom-up (fonético-acústicos) e top-down (sintático-semânticos) até restar um 

único candidato em que o reconhecimento é alcançado. Para a teoria, em sua primeira versão, 

ativação é uma função do encontro entre informação fonético-acústica em início da palavra e 

                                                 
2 Os nomes dos modelos serão mantidos como no original. Em português poderíamos denominá-los: Coorte, 
Sinal, Lista Curta e Modelo de Ativação da Vizinhança. PARSYN é uma sigla como exposto na página 22. 
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representações na memória. A informação fonético-acústica é totalmente responsável por 

estabelecer o agrupamento. Há um sistema de reconhecimento no input (entrada) que opera 

com cuidado suficiente para descartar candidatos com traços minimamente discrepantes. A 

teoria explica que algumas palavras podem ser identificadas sem a ativação de seus 

competidores através dos efeitos do contexto no reconhecimento da palavra, ou seja, a 

informação top-down pode reconhecer rapidamente e eliminar os competidores do grupo. A 

forte ênfase da primeira versão da teoria no exato encontro entre input e representação, sua 

rejeição de níveis sublexicais de representação, e sua falta de especificidade computacional 

foram considerados grandes defeitos. A versão mais recente da teoria é considerada 

computacionalmente mais precisa, mas preserva a noção de competição lexical sem inibição 

lateral e evita representações sublexicais intermediárias entre traço e palavra (Jusczyk e Luce, 

2002; Gaskell & Marslen-Wilson, 1997, 1999). 

1.2.2- Trace. Para este modelo, que é conexionista e ressalta a interatividade, há níveis de 

unidades de processamento primitivo que são os traços, fonemas e palavras. Entre esses níveis 

há conexões excitatórias e conexões inibitórias. Estas conexões servem para aumentar e 

diminuir níveis de ativação dos nós dependentes do estímulo de entrada e atividade de todo o 

sistema. Pela passagem de ativação entre níveis, o modelo serve para confirmar e acentuar a 

evidência do input (entrada) que corresponde a um dado traço, fonema ou palavra. Por 

exemplo, um traço vozeado (presente em consoantes /b/, /d/ ou /g/) ativará o traço vozeado no 

mais baixo nível do modelo, que por sua vez passará sua ativação para todos os fonemas 

vozeados no próximo nível de unidades, que por sua vez ativará palavras contendo aqueles 

fonemas. A cada entrada de um novo item, pode haver diversas unidades competidoras 

similares ao input. Como por exemplo, no nível lexical, a entrada da palavra ‘gato’ ativará 

palavras competidoras similares, como ‘pato’, por exemplo. A inibição lateral entre unidades 

de um mesmo nível deverá assegurar que a melhor palavra candidata ganhará a competição 
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para o reconhecimento. Ou seja, evidências a favor da palavra ‘gato’, enviará informação 

inibitória para unidades lexicais competitivas (Jusczyk e Luce, 2002; McClelland & Elman, 

1986). 

1.2.3- Shortlist. Este também é um modelo conexionista. Nesta proposta há um primeiro 

estágio em que uma “curta lista” de palavras candidatas que consiste de itens lexicais que 

encontra o input de fala botton-up. No segundo estágio do processamento, esta pequena lista 

de itens lexicais entra em uma rede de unidades de palavras. As unidades lexicais deste 

segundo nível de processamento competem entre si para reconhecimento, através das relações 

de inibição lateral (Norris, 1994; Jusczyk e Luce, 2002). 

  Para Jusczyk e Luce, este modelo tem a seu favor o fato de tentar explicar 

precisamente a segmentação de palavras da fala fluente através dos mecanismos de 

competição lexical, além de ser o primeiro exemplo de um modelo autônomo de 

reconhecimento. O modelo não permitiu influências lexicais top-down em suas unidades 

fonêmicas, ou seja, o fluxo de informações entre fonemas e unidades de palavras é 

unidirecional e botton-up. O modelo Shortlist defende que o processamento de fonemas no 

input não é afetado pela influência lexical - top-down (Burton, Baum, & Blumstein, 1989; 

Cutler et al., 1987; McQueen 1991 apud Jusczyk e Luce, 2002). Shortlist foi considerado 

como uma alternativa particularmente atrativa ao modelo Trace, primeiramente por causa de 

sua arquitetura mais plausível e sua superioridade em explicar segmentação lexical na fala 

fluente (Jusczyk e Luce, 2002). 

1.2.4- Neighborhood Activation Model (NAM). Para este modelo a entrada do estímulo ativa 

um grupo de padrões sonoros fonético-acústicos similares na memória. Quanto mais similar o 

padrão é para o input, mais alto é seu nível de ativação. Uma vez que os padrões fonético-

acústicos são ativados, unidades de determinação de palavra voltadas para cada um dos 

padrões tentarão decidir qual padrão melhor iguala ao input. A unidade de decisão de palavra 
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computa probabilidades para cada padrão baseado em frequência da palavra a qual o padrão 

corresponde, o nível de ativação do padrão (que depende da combinação do padrão para o 

input), e os níveis de ativação e freqüências de todas as outras palavras ativadas no sistema. A 

unidade de decisão da palavra que computa a mais alta probabilidade vence, e sua palavra é 

reconhecida. Em resumo, unidades de decisão de palavra computam valores de probabilidade 

da similaridade fonético-acústica da palavra para o input, a freqüência da palavra, e níveis de 

ativação e freqüências de todas as outras palavras similares ativadas na memória (Luce, 

Pisoni, & Goldinger, 1990 apud Jusczyk e Luce, 2002; Luce & Pisoni, 1998).   

 De acordo com Jusczyk e Luce, NAM prediz que múltiplas ativações tem suas 

consequências: palavras com vizinhos de sons similares podem ser processadas mais 

vagarosamente e com menos precisão que palavras com poucos vizinhos. Isto é, NAM prediz 

efeitos de densidade de vizinhança procedendo de competições entre múltiplas representações 

ativadas de palavras na memória. Esta predição tem sido confirmada em muitos estudos: 

palavras com vizinhança em alta densidade de similaridade são na verdade processados 

menos rapidamente e com menos precisão que palavras com baixa densidade de vizinhança 

(Jusczyk e Luce, p. 15)  

NAM sofreu modificaçãoes e passou a ser chamado de PARSYN (Luce et al., 2000) 

Para Jusczyk e Luce este modelo de processamento tornou NAM um modelo viável (o nome 

PARSYN é uma combinação dos termos PARadigmatic e SYNtagmatic, com referência à 

ativação da vizinhança e à restrição fonotática, respectivamente). O PARSYN apresenta três 

níveis de unidade: 1) um nível alofone de entrada, 2) um nível alofone padrão, e 3) um nível 

da palavra. As conexões entre unidades dentro de um mesmo nível são mutuamente inibitórias 

com uma exceção: relações entre unidades alofone no nível padrão são facilitadas através de 

posições temporais. Conexões entre níveis são facilitadoras, também com uma exceção: o 

nível palavra envia informação inibitória apoiada no nível padrão, essencialmente reprimindo 
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ativação no sistema uma vez que uma palavra sozinha tem ganhado uma marcada vantagem 

sobre seus competidores. 

 PARSYN é designado para simular os efeitos de ativação da vizinhança e fonotática 

probabilística no processamento da palavra falada. Efeitos de densidade de vizinhança 

procedem primariamente de inibição lateral ao nível lexical. Os efeitos de fonotática 

probabilística provém de níveis de ativação e interconexões entre unidades ao nível do 

alofone padrão: alofones que ocorrem mais frequentemente tem mais alto nível de ativação. 

Também, alofones que freqüentemente ocorrem juntos excitarão um ao outro via relação 

facilitativas (Luce et al., 2000; Jusczyk e Luce, 2002). 

 Segundo Jusczyk e Luce, PARSYN foi desenvolvido para superar duas significantes 

falhas de NAM. Primeiro, PARSYN é uma tentativa de melhorar a explicação para a dinâmica 

temporal de reconhecimento, incluindo o decair e o crescer de ativação da vizinhança e 

restrição fonotática. Segundo, PARSYN incorpora um nível sublexical de representação que 

falta no original NAM.  

Os modelos Trace, Shortlist e PARSYN diferem da teoria Cohort em relação aos níveis 

de representação e em relação ao processo de competição. Os três modelos propõem que 

unidades de palavras são conectadas via relações de inibição lateral, capacitando uma unidade 

a suprimir ou inibir a ativação de seus competidores. A condição para que uma unidade iniba 

seus competidores é proporcional ao nível de ativação da unidade em si, que é determinada 

em larga escala pelos seus similares no input. O nível sublexical que está ausente na Cohort é 

um pressuposto importante nas teorias Trace, Shortlist e PARSYN. No entanto, para Jusczyk e 

Luce, estes modelos apresentam significativa dificuldade em mapear o input sobre estas 

representações sublexicais. O que os modelos parecem mostrar é que input ignora muito do 

contextual e detalhe temporal codificado no sinal. Embora Trace permita sobreposição de 

traços na tentativa de capturar efeitos de co-articulação, os traços em si mesmos permanecem 
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inalterados pelo contexto em que eles ocorrem. Embora o uso de PARSYN de representações 

alofônicas tente capturar algum contexto dependente ao nível lexical, ele também falha para 

marcar o uso completo da rica fonte de informações concretizada no sinal de fala em si 

(op.cit. Jusczyk e Luce, p. 15). 

 

1.3- Questões Centrais em Reconhecimento da Palavra Falada  

 Jusczyk e Luce (2002) discutem sobre um grupo de questões centrais na área de 

pesquisa de reconhecimento da fala. Algumas destas questões importantes para este trabalho 

são: 1) a natureza da ativação e competição lexical, 2) representação lexical e representação 

sublexical, 3) representação específica de palavras faladas. 

 

1.3.1- Ativação e Competição no Reconhecimento de Palavra Falada –  Os modelos atuais 

de reconhecimento da fala partilham a suposição de que a percepção de palavra falada 

envolve dois processos fundamentais: ativação e competição. Isto é, há algum consenso que o 

input ativa um grupo de candidatos na memória: 

 Ativação. Os modelos Trace, Shortilist, PARSYN propõem que a representação da 

forma base consistente com estímulo de entrada pode ser ativada em algum ponto na corrente 

da fala. Por exemplo, uma entrada de fala correspondendo a cat pode ativar pat, baseado na 

sobreposição vogal e consoante final, apesar do início diferente. Como a entrada “cedo” pode 

ativar “medo” devido à sobreposição da vogal e sílaba seguinte. Esses modelos, considerados 

modelos de ativação radical, fornecem prioridade para cat e “cedo” no processo de 

reconhecimento, por causa da ordenação temporal. A inibição lateral no nível lexical permite 

considerável vantagem para representações envolvendo o início de palavra (op.cit. Jusczyk e 

Luce, p.16). 
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 Modelos de ativação restrita propõem que representações da forma base respondem 

somente para porções específicas do input. Por exemplo, a teoria Cohort estabelece que a 

informação inicial da palavra tem prioridade em ativar o grupo de representações que 

subsequentemente competirá para reconhecimento. De acordo com as primeiras versões da 

teoria Cohort, entrada de estímulo correspondendo a cat não ativará a representação para pat, 

devido a não combinação da informação fonética inicial. Uma suposição fundamental da 

armação da ativação restrita da teoria Cohort é concretizada na hipótese de discrepância 

mínima. De acordo com esta hipótese, informação minimamente inconsistente ou discrepante 

no input de fala é suficiente para excluir representações do processo de reconhecimento 

(Marslen-Wilson, 1987). Assim, informação dos traços no início da palavra indicando a 

presença de um /k/, tal como cat, seria suficiente para inibir ativação de todas as 

representações não iniciadas em /k/. A hipótese de discrepância mínima também incorpora a 

noção do ponto de divergência. Lembra que, de acordo com o modelo Cohort, o preciso 

momento em que a palavra é reconhecida ocorre quando uma única palavra diverge de todos 

os outros candidatos no léxico. Como uma palavra falada é processada em tempo, 

competidores são eliminados do grupo pela discrepante informação bottom-up até somente 

um candidato permanecer (op.cit. Jusczyk e Luce). 

 Porém, a hipótese de discrepância mínima não é um consenso entre as teorias.  

Jusczyk e Luce apresentaram o trabalho de Allopena, Magnuson, e Tanenhaus (1998) que 

fornece sustentação adicional para os modelos de ativação radical (e, portanto contra a 

hipótese de discrepância mínima). Usando um paradigma que rastreou o movimento dos olhos 

dos participantes como eles seguiram instruções faladas para manipular objetos em uma tela 

de computador, Allopena et al. acharam que rimas competidoras são ativadas primeiro no 

processo de reconhecimento. Quando foi pedido para usar um mouse para clicar na figura de 

uma beaker (taça), as probabilidades de fixação dos participantes indicou que eles também 
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consideraram uma figura de um speaker (orador) para ser um provável candidato. O notável 

aspecto destes resultados é que probabilidades de fixação para o competidor começou a 

aumentar antes do reconhecimento da palavra falada, sugerindo que o movimento dos 

participantes rigorosamente rastreou a ativação do competidor. Estes resultados indicam que a 

informação de início da palavra compartilhada não é necessária para ativação de competidores 

- a palavra beaker resultou em probabilidades para fixar sobre a figura de um speaker (op.cit. 

Jusczyk e Luce, p. 17). 

Pisoni et al. (1985) realizou um experimento, onde observou os efeitos de palavras 

originais na identificação de palavras apresentadas com ruído mascarante. O experimento 

consistia em apresentar palavras livres de ruído com alguns fonemas semelhantes às palavras 

alvo, ou seja, com ruído. O nível de semelhança entre a primeira palavra e a palavra alvo foi 

de 0,1,2,3, ou 4 fonemas em comum. A conclusão a que chegaram foi que quanto mais 

fonemas semelhantes, mais fácil foi o reconhecimento da palavra alvo, sugerindo assim que 

possa ter ocorrido uma ativação nas áreas daqueles fonemas. Segundo Pisoni et al. (p. 87), a 

interpretação desses resultados reforça a hipótese de que a ativação de uma palavra também 

ativa palavras foneticamente semelhantes, e uma maneira de dar conta desse tipo de ativação é 

propor que as similaridades entre as palavras faz com que se organizem (em termos de 

estocagem) tanto lexicalmente quanto espacialmente: “... words in the lexicon are organized 

as sequences of phonetic segments in a multi-dimensional acoustic-phonetic space” (pg. 87). 

Os achados deste experimento tentem a corroborar teorias de ativação radical, porém, não 

parece ser o interesse dos autores demonstrar fidelidade a uma teoria específica, e sim 

ressaltar o processo de ativação.  

 Competição. Em modelos de competição-ativação (como o modelo original Cohort), a 

marca do processo de reconhecimento lexical é a competição entre múltiplas representações 

de palavras ativadas na memória. Os índices de competição lexical demonstram tempo de 
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processamento e precisão de acordo com a similaridade em densidade e frequência de 

vizinhança.  Uma similaridade de vizinhança é definida como uma coleção de palavras que 

são similares a uma dada palavra alvo. Por exemplo, a palavra alvo cat tem vizinhos como 

pat, kit, catty, cad, scat, assim por diante (Jusczyk e Luce, 2002). 

A vizinhança pode variar em densidade e frequência das palavras que as incluem. 

Algumas palavras (ex. cat) tem muitos vizinhos de alta-frequência, visto que outros (ex. try) 

têm poucos e vizinhos menos frequentes. Palavras residindo em vizinhança de similaridade 

densamente populosa, em que a competição lexical é forte, são processadas menos 

rapidamente e com menos precisão que palavras residindo em vizinhança popularmente 

escassa. Em densidade de vizinhança por similaridade composta por palavras de alta 

freqüência, a competição é mais severa que em vizinhança de palavras de baixa freqüência, 

resultando em processamento mais lento e menos acurado (Jusczyk e Luce, 2002). Estes 

efeitos de densidade de vizinhança, no entanto, podem ter um efeito duplo. Primeiro, a 

frequência tem um efeito facilitador e depois um efeito inibidor. O efeito facilitador relaciona-

se as pistas que informações subfonêmicas dão ao ouvinte antes da entrada total da palavra. O 

efeito inibidor refere-se à distribuição temporal de similaridade dentro de uma vizinhança que 

tornam as palavras competidoras entre si (Magnuson, 2007). 

 Embora haja agora consideráveis evidências para efeitos competitivos em 

reconhecimento da palavra falada, o debate continua sobre o exato mecanismo fundamental 

de competição lexical. Como tratado anteriormente, em modelos de reconhecimento tais como 

Trace, Shortlist, e PARSYN, a inibição lateral entre representações lexicais é um traço 

fundamental do processo competitivo. O modelo Cohort, por outro lado, evita a noção de 

inibição lateral em favor de um processo competitivo que é modulado primariamente pela 

facilitação e inibição top-down (guiado pelo contexto) e bottom-up (guiado pelo estímulo), 

explicam Jusczyk e Luce (2002).  
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1.3.2- Representação Lexical e Representação Sublexical – A representação lexical 

e a tentativa de observar como é realizada a competição entre as palavras tem sido um ponto 

bastante importante nas pesquisas, mas a existência da representação sublexical também tem 

gerado uma discussão bastante relevante. As evidências para dois tipos de processamento são 

cada vez mais exploradas pelos pesquisadores da área de percepção da fala. Uma das 

explicações para uma representação sublexical é a fonotática probabilística que são as 

freqüências relativas de segmentos e seqüências de segmentos em sílabas e palavras, ou seja, 

este conceito diz que certos padrões sonoros são mais prováveis de ocorrer na língua do que 

outros. A probabilidade fonotática geralmente é determinada pela quantidade de palavras na 

linguagem que contém um som particular ou padrão de som bem como o número de vezes 

que estas palavras ocorrem (Jusczyk e Luce, 2002; Storkel & Morrisette, 2002; Bybee, 2001). 

Os efeitos de fonotática que favoreciam o reconhecimento das palavras demonstrados 

em alguns estudos (Vitevitch, Luce, Chales-Luce, & Kemmerer, 1997 e Massaro & Cohen, 

1983 apud Jusczyk e Luce, 2002) parecem contradizer as previsões da classe de modelos que 

enfatiza o papel de ativação e competição no reconhecimento da palavra falada. Pois, de 

acordo com NAM, palavras cujo som parece com muitas outras palavras (ex. palavras em 

densa similaridade de vizinhança) seriam reconhecidas mais lentamente e com menos 

precisão que palavras menos similares sonoramente com outras palavras (ex. palavras com 

escassa similaridade de vizinhança). A contradição é revelada pela observação que segmentos 

e seqüência de segmentos de alta probabilidade são achados em palavras de alta densidade de 

vizinhança, ao passo que segmentos e seqüência de segmentos de baixa probabilidade são 

achados em palavras de baixa densidade de vizinhança. Assim, NAM prediz que estímulo de 

alta probabilidade fonotática seria processado mais devagar que estímulo de baixa 

probabilidade fonotática (Jusczyk e Luce, 2002). 
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Para Vitevitch e Luce (1998) dois níveis de representação e processamento – um 

lexical e um sublexical – são responsáveis pelo efeito diferencial de fonotática e vizinhança. 

Os efeitos facilitativos da fonotática probabilística refletem diferenças entre níveis de ativação 

de unidades sublexicais, visto que efeitos de similaridade de vizinhança provêm da 

competição entre representações lexicais. Modelos de reconhecimento da palavra falada tal 

como Trace, Shortlist e NAM, todos propõem que representações lexicais competem com e/ 

ou inibem outra representação. Assim, palavras ocorrendo em vizinhança de alta densidade 

sucumbem a mais intensa competição entre palavras de sons similares ativadas na memória, 

resultando em processamento mais lento. Aparentemente, efeitos de competição obscurecem 

alguma vantagem dessas palavras de alta densidade resultante de padrões de alta 

probabilidade fonotática. Por outro lado, porque pseudo-palavras não fazem contato direto 

com uma unidade lexical singular, e assim não iniciam imediatamente larga escala de 

competição lexical, efeitos de probabilidade de segmento e seqüência de segmento emergem 

para estes estímulos. Isto é, na ausência de efeito forte de competição lexical associado com 

estímulo da palavra, níveis mais altos de ativação de unidades sublexicais (ex. aquelas com 

mais alta probabilidade fonotática) proporcionam vantagem para pseudo-palavras com sílabas 

ou segmentos de alta probabilidade (Jusczyk e Luce, 2002). 

Ou seja, as pesquisas parecem corroborar modelos que incorporaram os níveis 

intermediários de representação (como Trace, Shortlist, ou PARSYN), sugerindo a hipótese de 

(ao menos) dois níveis de representação e processo em reconhecimento da palavra falada. Um 

nível é sublexical, consistindo de facilitação entre segmentos e seqüência de segmentos. O 

outro nível é lexical, consistindo de interação competitiva entre múltiplas formas de palavras 

(Jusczyk e Luce, 2002).  
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1.3.3- Especificidade Representacional – Tradicionalmente as teorias sobre 

reconhecimento de fala assumiam que os itens lexicais são representados na memória por 

códigos fonológicos abstratos que preservam apenas informações relevantes para 

discriminação lexical. Em muitos desses modelos, a variação do estímulo, como a velocidade 

de fala e identidade do falante, é tratada como informação irrelevante e é descartada 

rapidamente no processo de codificação. Ao processo restrito e a extração de informações 

relevantes para identificação é chamado de normalização e é durante esta fase que 

representações do estímulo, mesmo variantes nos detalhes físicos, mas cabendo dentro de uma 

categoria perceptual, são equiparadas. Este processo torna-se bastante claro na explicação de 

percepção de fala baseada em traços. Nesta proposta os sons da fala e palavras são 

processados usando traços elementares da descrição lingüística (como [vocálico], 

[consonantal], [soante]). Como as palavras podem diferir em muitas dimensões físicas não 

capturadas por esses traços, o processo de normalização se responsabiliza por esmiuçar a 

informação no sinal de fala e extrair apenas a informação de traços que é importante para 

identificação. Isto resulta em economia de processo e representação, explicam Jusczyk e Luce 

(2002). A normalização defendida nestas correntes seria vista em modelos mais recentes 

como um processo que reduz os recursos disponíveis para a codificação. As pesquisas, porém, 

têm sugerido que há muito mais que representações abstratas na memória. Pesquisas mostram 

que a memória implícita da palavra falada retém detalhes auditivos que auxiliam na 

percepção, características vocais como contorno prosódico e pitch são memorizados e 

utilizados para o reconhecimento (Goldinger, 1998). Ou seja, as informações específicas dos 

falantes, que anteriormente poderiam ser considerados detalhes superficiais, são preservados 

de alguma forma na memória. Muito dos detalhes físicos do estímulo seriam preservados. A 

variação dos detalhes superficiais do estímulo da fala, como as características individuais de 

cada falante, tem implicações para a identificação e para a memória. O que tem ocorrido é que 
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os indivíduos têm mais dificuldade em identificar, reconhecer e recordar listas de estímulos 

compostas de palavras faladas por múltiplos falantes comparadas com listas compostas de 

estímulos falados por um único falante, como bem relatado por Goldinger, Pisoni e Logan 

(1991) e evidenciado em seu experimento com estudantes falantes nativos do inglês. Estes 

autores observaram o efeito da variabilidade do falante utilizando listas de palavras 

consideradas fáceis e difíceis, com maior ou menor grau de densidade de vizinhança e, com 

alta e baixa freqüência de ocorrência. No experimento, a lista organizada a partir desses 

critérios foi gravada por um único falante para que os estudantes pudessem ouvir a locução e 

relembrar um certo número de palavras na ordem em que foram emitidas. Os estudantes 

também foram submetidos à gravação das palavras realizada por vários falantes. Ao final do 

experimento, foi constatado que os participantes acertaram com mais precisão as palavras 

gravadas por um único falante. Os autores tentam trazer, então, um novo olhar sobre a 

normalização. A normalização poderia ser parte do aspecto de percepção da fala, mas a 

caracterização do processo envolveria não somente a extração do sentido linguístico do sinal, 

mas importantes informações das características do próprio falante. Além disso, os autores 

consideram que a dificuldade em memorizar listas com diversos falantes indica que o detalhe 

fonético relativo às diferentes vozes faz parte da representação de curto termo e, portanto, não 

foi descartada, permanecendo juntamente com as informações linguísticas. Num outro 

experimento realizado por Lightfoot em 1989 (apud Goldinger et. al., 1991), sujeitos 

treinados para memorizar listas com identificação de vozes diferentes foram mais bem 

sucedidos do que os não treinados. Esse experimento apresenta evidência de que a 

variabilidade do falante faz parte da memória de longo termo. Goldinger et al. (1991) 

concluem que todos esses achados indicam que a variabilidade do falante muda da categoria 

de “ruído”, que os falantes não podem ignorar, para informação útil, que eles podem explorar. 
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  De acordo com o modelo exemplar-based (Pierrumbert, 2001, 2003) uma nova 

representação de um item-estímulo é estocado na memória cada vez que ele é encontrado, e 

estas representações preservam informações superficiais acerca do estímulo. Talvez este 

modelo possa dar conta do problema da normalização em percepção de fala por ele dissipar a 

idéia de que o objetivo básico do processo perceptual seria mapear a informação acústico-

fonética em cima de formas de representações de palavras abstratas na memória (Jusczyk e 

Luce, 2002). No modelo exemplar-based a unidade representativa do processo de codificação 

perceptual é mais ou menos exato em relação aos detalhes do estímulo em si. Neste modelo, 

as representações não são o ponto de partida, mas são a emergência, a abstração a partir do 

armazenamento de itens (Johnson, 2005). Outra abordagem, no entanto, chamada de modelos 

de memória distribuída, não concorda com este mecanismo e defende que as representações 

abstrata e fonética são estocadas em separado na memória. Ou seja, na teoria dos exemplares 

o mecanismo de estocagem é único e as representações são múltiplas e na memória 

distribuída os mecanismos seriam separados, haveria meios de codificar as especificidades, 

mas sem múltiplas representações (Jusczyk e Luce, 2002). 

 

1.4 – Percepção de propriedades acústicas dos segmentos 

Uma outra linha de estudos de percepção tenta dar conta da percepção de propriedades 

acústicas dos segmentos. No estudo de Chen e Alwan (2003), sobre percepção de ponto de 

articulação de oclusivas e fricativas em situação de ruído,  foi observado o efeito da co-

articulação. No experimento que realizaram, o estímulo consistiu de sílabas /CV/, sendo as 

consoantes /b,d,p,t,f,s,v,z/ e as vogais foram /a,i,u/. Para os autores, os resultados mostraram 

que a percepção dos pontos de articulação no ruído depende do modo de articulação, do 

vozeamento e da vogal; a vogal /a/ é mais robusta para quase todos os contextos enquanto o 

contexto /i/ é mais robusto para distinguir entre os pontos de articulação labial e alveolar. No 
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geral, as fricativas são mais robustas que as oclusivas, exceto para sílabas vozeadas /Ca/. 

Estes mesmos autores citam o trabalho de Miller e Nicely (1955), onde foi utilizado um ruído 

mascarante na apresentação de pseudo-palavras monossilábicas que tinham como núcleo 

silábico sempre a vogal /a/. Neste experimento foi observado que o vozeamento é menos 

afetado pelo mascaramento que o ponto de articulação. Eles acharam também que oclusivas 

são menos robustas que fricativas na presença de ruído. 

 No entanto há ainda a hipótese de que nem toda informação linguística é captada 

acusticamente. Skhiri (2003) apresenta as hipóteses de MacDonald and McGurk (1976,1978) 

sobre a importância da acuidade visual para a percepção. Eles consideraram que as consoantes 

tem seu modo de articulação e a percepção de que são surdas ou sonoras detectadas 

auditivamente. Porém o ponto de articulação seria detectado visualmente.  Na verdade, a 

visão influenciaria de forma complementar ou compensatória e não sozinha. Estas hipóteses 

estariam respaldadas no estudo que realizaram com adultos e crianças utilizando sílabas CV. 

O experimento consistiu na fusão de duas informações, uma auditiva e outra visual, através  

de um video-tape, onde uma pessoa emitia uma sílaba e era dublada com outra sílaba. Por 

exemplo: a pessoa do vídeo foi gravada enquanto falava [da-da] e foi dublada com a fala [ga-

ga] e vice-versa. O participante do teste, então, via a imagem da pessoa do vídeo falando uma 

sílaba, porém a informação auditiva era outra sílaba. Várias respostas foram obtidas: para a 

combinação auditiva [ba-ba] e visual [ga-ga], 98% de todos os adultos e 81% de todas as 

crianças deram a resposta [da-da], que os autores chamam de fusão. O restante das respostas 

foram auditivas. Para a combinação auditiva [ga-ga] e visual [ba-ba], os adultos apresentaram 

54% de respostas em combinação, por exemplo: [gabga, dabda]. Enquanto as crianças 

apresentaram 57% de respostas auditivas. Eles, então, concluíram que os adultos são mais 

influenciados pelo visual no input para a percepção das sílabas do que as crianças.  
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1.5- Conclusão 

 Através do quadro apresentado neste capítulo, foi possível observar o caminhar do 

pensamento em relação às hipóteses acerca da percepção e do reconhecimento da palavra 

falada. Muitas questões foram levantadas e muitas hipóteses demonstram alguns desacordos 

entre os modelos. Porém as argumentações parecem colaborar para a afirmação do importante 

papel do processo de ativação/inibição no reconhecimento das palavras e das representações 

na memória preservando os detalhes fonético-acústicos das emissões. 

A hipótese da existência de dois níveis de representação e processo em 

reconhecimento da palavra falada ainda não é consenso, mas é bastante atrativa e apresenta 

fortes argumentos. Um desses níveis seria o sublexical, consistindo de facilitação entre 

segmentos e seqüência de segmentos. O outro nível seria lexical, consistindo de interação 

competitiva entre múltiplas formas de palavras. Modelos de reconhecimento de palavra, como 

NAM e teoria Cohort, em que falta o nível sublexical de representação, não podem explicar 

esses efeitos. No entanto, Trace, Shortlist e PARSYN, que tem dois níveis de representação e 

processamento, podem mais precisamente explicar os efeitos da função de ativação da 

vizinhança e fonotática probabilística para o reconhecimento da palavra falada. 

Quanto à representação na memória preservando os detalhes fonético-acústicos, o 

papel da normalização reduzindo todas as características individuais da emissão a 

representações abstratas seria descartada, pois os itens seriam estocados como exemplares e as 

representações seriam múltiplas, como sugere o modelo de exemplares (ou exemplar-based,  

Pierrumbert , 2001, 2003). Neste caso a abstração fonológica seria o resultado da emergência 

destas representações detalhadas na memória. 
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2- A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA LINGUÍSTICA NOS MODELOS 

MULTIRREPRESENTACIONAIS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as bases teóricas que serviram para direcionar a 

pesquisa e forjar as hipóteses de trabalho. Um ponto bastante pertinente e que concorda com 

a idéia deste trabalho como um todo é a interface entre fonética e fonologia. Assume-se aqui 

a interdependência destes níveis, como bem descrito por Scobbie (2005). 

Neste trabalho consideramos a visão dos modelos multirrepresentacionais, que assim 

são denominados pela hipótese que defendem sobre a arquitetura lingüística na mente do 

falante, onde ocorre a organização do léxico em redes. Nestas redes os itens lexicais são 

armazenados de forma eficiente através de relações semânticas e fonológicas, onde 

regularidades e similaridades observadas nos itens lingüísticos são utilizados na estrutura de 

armazenagem. Estas regularidades e similaridades são percebidas pelo falante de forma 

gradiente e a representação mental destes itens emerge do uso da língua. A representação 

mental é detalhada e apresenta vários níveis de representação, como o nível fonético 

paramétrico que relaciona-se diretamente às formas fonéticas dos itens lexicais que o falante 

é capaz de ouvir e produzir. E outros níveis, como o nível de decodificação fonética, o nível 

lexical, o nível da gramática fonológica e o nível das correspondências morfofonológicas. 

Todos estes níveis emergindo de generalizações do nível fonético (Pierrehumbert, 2003; 

Bybee, 2001). 

 

2.1 –Postulados dos Modelos Multirrepresentacionais   

 A Fonologia de Uso (Bybee, 2001) e a Fonologia Probabilística (Pierrumbert, 2003) 

compartilham o postulado da existência de um léxico mental, em que itens lexicais estão 

organizados em redes associativas em função de similaridades fonéticas e semânticas. Além 
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disso, postula-se que estão estocadas as ocorrências de uso dos itens lexicais. Esse postulado 

implica que são representadas não só as informações distintivas, mas também as redundantes. 

Ohala e Ohala (1995) e Langacker (1987) observaram que se as propriedades previsíveis são 

retiradas dos objetos (ou unidades linguísticas), estes tornam-se irreconhecíveis. Para Ohala e 

Ohala (1995) a redundância na representação é essencial para a categorização, argumentando 

que as pistas perceptuais para a identificação de consoantes, por exemplo, estão em 

propriedades previsíveis das transições entre articulações no continuum. A teoria que sustenta 

essa hipótese é a Teoria de Exemplares. 

De acordo com a teoria de exemplares, cada categoria é representada na memória por 

uma nuvem de ocorrências memorizadas da categoria. Essas memorizações são organizadas 

num mapa cognitivo. Assim, memórias de instâncias semelhantes estão próximas e memórias 

de instâncias diferentes estão distantes (cf. Pierrehumbert 2001:139). As ocorrências 

memorizadas exibem um espectro de variações que se mostram nas manifestações físicas da 

categoria. As mesmas ocorrências memorizadas podem ser submetidas simultaneamente a 

mais de um esquema de categorização. Se cada ocorrência da categoria é memorizada, então, 

categorias mais freqüentes vão ser representadas por mais ocorrências e as infrequentes por 

menos. Como consequência, um exemplar – que é uma memória perceptual detalhada – não 

corresponde a uma única experiência perceptiva, mas antes equivalente a uma classe de 

experiências perceptivas.  

Esta proposta coloca a questão de que mais espaço de memória vai ser utilizado para 

dar conta da representação. Para sanar o problema de espaço na memória - desde que todas as 

ocorrências são memorizadas - a teoria de exemplares postula que ocorrências foneticamente 

semelhantes, mas minimamente distintas não identificadas na percepção, são categorizadas 

como sendo a mesma ocorrência. Além disso, experiências memorizadas e não atualizadas ou 

reforçadas podem ser substituídas por outras.   
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Assim novas ocorrências serão classificadas de acordo com os exemplares já 

estocados. A codificação perceptiva das novas ocorrências irá localizá-los no espaço 

paramétrico relevante. Ou seja, o espaço fonético paramétrico representa o mapa quantitativo 

acústico e articulatório que, na percepção da fala, descreve o código perceptivo do sinal de 

fala em cada ocorrência, e, durante a produção da fala, descreve o gesto articulatório, como 

eles se desdobram no tempo e no espaço. A similaridade com outro exemplar memorizado 

será computada assim como sua distância do exemplar no espaço paramétrico. Para classificar 

a nova ocorrência, o rótulo mais provável entre os rótulos da vizinhança será computado. Um 

tamanho fixado de vizinhança em torno da nova ocorrência irá determinar o conjunto de 

exemplares que influencia a classificação (Pierrehumbert, 2001, 2003).  

De acordo com a autora, o espaço fonético paramétrico é apenas o primeiro de cinco 

níveis de representação do sinal de fala. Outros níveis de representação emergem das 

generalizações do nível fonético e das representações das palavras no léxico. Como o nível de 

decodificação fonética, onde o sistema de códigos fonéticos de uma língua abstrai do espaço 

fonético paramétrico definindo o inventário possível na língua para decodificação das formas 

das palavras (representação fonológica das palavras). Na fonologia tradicional, esta categoria 

é o fonema, considerado a unidade mínima de contraste reconhecida como invariável e 

independente da posição que se encontra na sílaba. Nesta teoria, no entanto, as representações 

nesta categoria não são mínimas porque incluem informações redundantes, variação pela 

posição alofônica, aspectos de prosódia e entonação relativos ao sinal de fala.  

Outro nível é o lexical. Cada palavra no léxico do falante tem uma representação de 

sua estrutura sonora que permite que a palavra seja reconhecida apesar da variação da forma 

fonética de falantes e de contextos diferentes. Outro nível é o nível da gramática fonológica 

que abrange a estrutura prosódica e a fonotática. A fonologia representa generalizações sobre 

forma de palavras no léxico, que são generalizações da fala. A fonologia não é abstração da 
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fala diretamente, mas indiretamente via abstração da forma da palavra. Este nível tem 

importantes consequências. Primeiro, existem discrepâncias entre um padrão mais forte no 

léxico e um padrão mais forte na fala encadeada. A discrepância ocorre porque um padrão que 

é comum na fala encadeada pode ser raro no léxico se este padrão ocorre na fala encadeada 

resultando de diferentes palavras. Segundo, o tamanho do léxico é pequeno em comparação 

ao número total de ocorrência de palavras encontradas por uma pessoa. O ouvinte da língua 

tem a sua disposição uma vasta gama de dados para generalizar sobre a fala que ouviu, como 

detalhes de pronúncia, por exemplo. O outro nível é o das correspondências morfofonológicas 

que envolve distribuição de probabilidade sobre um universo de pareamento e coleções de 

formas de palavras (Pierrehumbert, 2003). Esses níveis se encontram hierarquizados, mas não 

serialmente, isto é, por hipótese, é a aquisição gradual de itens lexicais e dos gestos 

articulatórios necessários para a produção que vai estabelecendo as representações nos 

diversos níveis. 

A hipótese de que o léxico se estrutura em termos de rede de relações entre os itens 

lexicais é uma proposição dos Modelos Baseados no Uso e conexionistas (cf. Pierrehumbert, 

2001; Norris, 1994; Jusczyk e Luce, 2002; Bybee, 2001). 

Nos modelos conexionistas as entradas no léxico estão organizadas numa cadeia. 

Palavras com propriedades similares estão ligadas umas às outras, tanto direta como 

indiretamente. Tipos de ligação incluem ligações fonológicas (duas palavras compartilham 

um elemento fonológico e, portanto, ambas estão ligadas a um nó que representa aquele 

elemento), ligações morfológicas (formas morfologicamente complexas estão ligadas a sua 

base), e ligações sintáticas e semânticas. O espraiamento da ativação e a mútua inibição entre 

formas lexicais explicam o curso de tempo e os resultados encontrados nos estudos tanto de 

produção quanto de percepção da fala. Em particular, a percepção da fala ocorre conforme a 

corrente da fala acontece; a ativação se espalha dos elementos fonológicos que são 
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perceptíveis na sinalização para todas as palavras que exibem aqueles elementos naquela 

ordem; as palavras competem para serem reconhecidas, e um candidato bem sucedido inibe 

seus competidores fonologicamente semelhantes. A frequência realiza um papel fundamental 

em tais cadeias, porque os nós ou ligações que são usados freqüentemente adquirem altos 

níveis de ativação. Diferentes níveis de ativação explicam a bateria de resultados 

experimentais que dizem respeito à velocidade, exatidão, importância e tendências no 

processo discursivo (cf. Pierrehumbert, 2001).  

 Bybee (1995) explica seu modelo em redes (network model) assumindo que as 

propriedades morfológicas das palavras, paradigmas e padrões morfológicos, antes descritos 

como primitivos, emergem das associações estabelecidas entre as palavras relacionadas na 

representação lexical. A autora diz que os modelos conexionistas e o modelo em redes são 

similares em não postular um ponto distinto entre morfologia regular e irregular, como faz o 

modelo de processamento binário. Os modelos conexionistas e de redes atribuem diferenças 

entre morfologia regular e irregular por diferenças quantitativas, em particular pela 

relativamente grande freqüência de estrutura (type frequency) dos padrões regulares. No 

modelo tradicional, as formas irregulares são listadas no léxico, mas as regulares não, nesse 

caso, as regulares são obtidas a partir de regras simbólicas. A distinção entre regular e 

irregular corresponde a uma distinção estrutural importante que faz parte da arquitetura inata 

da aquisição da linguagem, pois este modelo tem um componente de regras ou módulos que é 

separado do léxico. No modelo de redes e nos modelos conexionistas formas regulares e 

padrões irregulares são tratados da mesma maneira e não há separação dos componentes por 

regras simbólicas. 

Nos modelos multi-representacionais, freqüência de ocorrência (token frequency) e 

freqüência da estrutura (type frequency) têm papéis importantes e são maneiras distintas de 

contar a freqüência de ocorrência aplicável à linguagem.      
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Segundo Bybee (2001, p. 10 e 11) frequência de ocorrência é a frequência de 

ocorrência de uma unidade no uso, usualmente uma palavra em texto corrido – quão 

frequentemente uma palavra particular aparece. Assim broke (passado de break) ocorre 66 

vezes por milhão de palavras no Francis e Kucera (1982)3, enquanto a forma de passado 

damaged ocorre 5 vezes no mesmo corpus. Em outras palavras, a freqüência de ocorrência de 

broke é mais alta que a de damaged.  Freqüência de estrutura refere-se à freqüência de um 

padrão estrutural particular (um padrão de acentuação, um afixo, ou um grupo consonantal, 

por exemplo). No inglês, o tempo passado é expresso de diversos modos, mas a expressão 

com mais alta frequência de type é o sufixo –ed, como em damaged, que ocorre em milhares 

de verbos. O padrão encontrado em broke tem uma freqüência de type mais baixa, ocorrendo 

somente em um pequeno conjunto de verbos (spoke, wrote, rode, etc). No espanhol, a 

penúltima sílaba tônica tem mais alta freqüência de type, ocorrendo aproximadamente em 

95% de nomes e adjetivos que terminam em vogal (abuéla, camíno, pronómbre), enquanto a 

antepenúltima sílaba tônica tem uma mais baixa freqüência de type (cláusula, fonológica). No 

português temos o morfema -s de plural, os verbos da 1ª. Conjugação terminados em “–ar”, 

como cantar, amar, soltar, vibrar, etc, como exemplo de tipos estruturais freqüentes. Já o 

plural metafônico de novo/novos (vogal aberta do radical na forma de plural) e o paradigma 

flexional do verbo “ser” são exemplos de tipo estrutural de baixa freqüência. 

A relação entre freqüência de type e token exerce influência na mudança linguística, 

aquisição e processamento. Por exemplo, um type pouco freqüente pode resistir à mudança 

analógica se tiver uma alta freqüência de ocorrência. Até o exemplo da forma irregular do 

passado kept que tende a não sofrer regularização (keep-ed) por ser uma palavra muito usada, 

ao passo que wept, crept e leapt tendem a regularizar para weeped, creeped e leapede, 

respectivamente, devido à sua baixa freqüência de ocorrência (Bybee, pág 11-12). 

                                                 
3  Corpus de língua falada do inglês americano disponível para análise computacional. 
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 O termo produtividade se refere à probabilidade de determinado padrão se aplicar a 

novos itens. Pode também ser contada a freqüência de token de tais padrões – quão freqüente 

o padrão ocorre no uso. 

Para a autora, tanto os modelos conexionistas, como seu modelo em redes, defendem 

que a freqüência da estrutura (type frequency) é o maior determinante para a produtividade. 

No entanto, Bybee (cf. 2001) diz que há algumas diferenças entre o modelo proposto por ela e 

os modelos conexionistas. Um exemplo é o tratamento da freqüência de ocorrência. Em 

modelos conexionistas a frequência de ocorrência mostra-se como a freqüência do 

mapeamento entre base e forma derivada. No modelo de redes, é a freqüência da palavra 

derivada em si mesma que é significante e é representada como força lexical, não um 

mapeamento entre duas formas.  O aumento da freqüência de uma forma derivada enfraquece 

o mapeamento entre esta e a forma básica. Os itens irregulares com alta freqüência são 

resistentes à regularização não porque suas conexões com suas bases são melhor 

estabelecidas, mas porque eles são em si mesmos lexicalmente fortes. 

Bybee (2001) também afirma que o uso e a experiência estruturam a linguagem e esta 

estrutura não seria imutável. A autora ainda propôs em seu trabalho demonstrar que o foco 

na estrutura precisa ser acrescido de uma perspectiva que inclui mais que apenas uma 

estrutura; uma visão que inclui outros importantes aspectos do fenômeno da linguagem: o 

conteúdo ou substância e o uso da linguagem. A substância da linguagem se refere a dois 

pólos: fonético e semântico, que modelam e estruturam a linguagem.   O uso da linguagem 

não inclui apenas o processamento da língua, mas todo o uso social e interacional para o qual 

a linguagem ocorre. Alguns princípios básicos do Modelo Baseado no Uso da Linguagem 

incluem: 

__ A experiência afeta a representação – A representação mental sofre influência dos 

padrões e formas usadas no cotidiano. Certas palavras, por terem uma alta freqüência no uso 
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tornam sua representação mais forte fazendo com que elas sejam mais facilmente acessadas 

e provavelmente sofram menos mudança. Enquanto que as palavras de baixa freqüência são 

mais difíceis de serem acessadas e podem por isso enfraquecer e serem esquecidas. Ou seja, 

os padrões que ocorrem em mais itens são mais fortes e mais acessíveis, e assim mais 

produtivos que aqueles que ocorrem em menos itens. Os contextos diversos em que as 

palavras são usadas pode modificar sua força lexical. Este pensamento é um contraste em 

relação à abordagem modular em que representações e regras ou restrições são todos 

estáticos e fixos. 

__ As representações mentais dos objetos linguísticos têm as mesmas propriedades de 

representações mentais de outros objetos - Considerando que, quando as propriedades 

previsíveis são retiradas dos objetos, eles se tornam irreconhecíveis, supõe-se que em relação 

ao domínio dos objetos lingüísticos o cérebro operaria do mesmo modo. O resultado desta 

suposição é que representações mentais não têm propriedades previsíveis abstraídos fora 

delas, mas antes são firmemente baseados na categorização de ocorrências reais.  

__ A categorização é baseada na identidade ou na similaridade - A armazenagem da 

percepção fonológica é organizada por um tipo de categorização que pode ser abordada 

através de experimentação fonética e psicológica assim como através de analogias com 

outros domínios da percepção. Analisando estruturas linguísticas já podemos identificar 

diferentes tipos de relação entre objetos linguísticos, como a relação entre dois sinais 

fonéticos da mesma palavra, em diferentes palavras podemos encontrar padrões do mesmo 

morfema, e a relação entre dois fones similares em diferentes palavras. 

__As generalizações sobre formas não são separadas da representação dessas formas, mas 

emergem diretamente delas - São as relações de similaridade fonética e semântica que 

ocorrem entre as formas armazenadas que vão tornar possíveis as generalizações sobre 
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formas. Novas formas podem ser produzidas pela referência de formas existentes, mas a 

maior parte das palavras multimorfêmicas são armazenadas como um todo no léxico. 

__ A organização lexical permite generalizações e segmentações em vários graus de 

abstração e generalidades - Os morfemas, os segmentos ou as sílabas são unidades 

emergentes que procedem da relação de identidade e similaridade que organiza a 

representação. Há um alto grau de redundância no processo de armazenagem. 

Vihman e Croft (2007) apresentam uma outra proposta de organização fonológica, 

mas que também enfatiza a organização do léxico, o item lexical como central na 

representação e a emergência da estrutura através de diferentes níveis de abstração que se 

depreendem das relações entre os itens lexicais. Eles argumentam que a palavra é a unidade 

básica da representação fonológica. Outras unidades menores que a palavra são definidas em 

relação ao papel que cumprem na palavra. As categorias de tipos de segmentos e tipos de 

sílabas são definidas em termos de sua padronização fonotática dentro da palavra. Nesta 

proposta, a organização fonológica é baseada na classificação hierárquica “botton-up”, ou 

redes de palavras. Segundo os autores, a estrutura desta rede refletirá generalizações 

fonológicas válidas para a língua. Uma dessas generalizações seriam as categorias 

fonológicas definidas fonotaticamente em uma língua específica que pode ser mapeado em 

um espaço fonético. Os mapas fonológicos representam a realização fonética de classes ou 

categorias de segmentos ou traços em posição fonotática particular.  Ou seja, neste modelo, 

os traços fonológicos também são mapeados no espaço fonético. Um mapa para um traço 

fonológico pode cobrir uma espaçosa região do espaço fonético. Em sua proposta, a 

hierarquia, ou rede de representação fonológica desenvolve do modo “botton-up”, sendo 

desta maneira que a criança aprende no ambiente da língua. Segundo eles, a criança começa 

com a representação de uma forma de palavra individual e gradualmente desenvolve uma 

série de esquemas fonológicos de modelos de palavras. Este desenvolvimento seria 
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manifesto na seleção e na adaptação de palavras dos adultos para os modelos usados pela 

criança num particular estágio do desenvolvimento. Lentamente, a criança adquire mais 

modelos de esquemas e uma gama mais larga de modelos até chegar a um sistema adulto 

completo (pg. 9-10, 35-36). Esta mesma idéia é observada em Vihman e Kunari (2006) 

acrescentando, através dos dados encontrados no trabalho realizado com crianças muito 

pequenas, que a produção articulatória afeta a percepção. A emergência das primeiras 

palavras estaria relacionada com a estrita ligação entre percepção e produção.  

. 
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3 – METODOLOGIA E HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

Nesse capítulo são apresentadas as principais características dos testes que geraram 

os dados analisados nesse trabalho. Do primeiro teste – fala com ruído- do Processamento 

Auditivo Central, serão apresentadas suas motivações e aplicações originais, além da 

aplicação realizada nesta pesquisa. O segundo teste, que é de reconhecimento de sílabas, será 

apresentado como complementação ao teste anterior, que é de reconhecimento de 

monossílabos.  E por fim, também serão expostas neste capítulo as hipóteses de trabalho.  

O teste inicial faz parte de uma bateria de testes que constituem uma avaliação 

denominada avaliação do Processamento Auditivo Central (PAC). Tanto o teste quanto os 

pressupostos que o sustentam são estabelecidos dentro da área da Fonoaudiologia. A 

avaliação do Processamento Auditivo Central é um procedimento utilizado para diagnosticar 

o uso funcional correto e eficiente da audição nos indivíduos de diferentes faixas etárias, 

pois, alterações nesses processos podem causar prejuízos no desenvolvimento da linguagem 

(Pereira, 1997, p.109).  

Para tal avaliação foi elaborada uma série de testes que devem ser aplicados após 

uma avaliação audiológica básica. Para avaliar o PAC por meio de testes comportamentais 

são utilizados estímulos verbais (sílabas, palavras e frases) e não verbais especialmente 

gravados de modo a permitir a apresentação de sons com distorções. As distorções mais 

freqüentemente usadas são: distorção de estímulos verbais com filtro de freqüência; 

distorção do estímulo verbal apresentando-se simultaneamente outro som verbal; distorção 

do estímulo verbal apresentando-se simultaneamente um ruído branco. O objetivo da 

avaliação do PAC por meio de testes comportamentais é medir a capacidade do indivíduo em 

reconhecer sons verbais e não verbais em condição de escuta difícil (Pereira & Cavadas, 

2003).  
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Dentre os testes elaborados para esta avaliação, foi selecionado para este trabalho o 

teste de fala com ruído branco, que neste caso, não teve seus objetivos originais, de 

pesquisar as habilidades de fechamento, mantidos. Foi importante para nossa pesquisa que os 

participantes não apresentassem as queixas relativas às manifestações dos transtornos do 

PAC (Pereira & Cavadas, 2003).  Durante a aplicação do teste foi observado que alguns itens 

apresentavam alta incidência de erro de percepção em indivíduos considerados normais, isto 

é, sem problemas auditivos. Esses dados serviram de recurso para discutir questões 

relacionadas à percepção e à organização do conhecimento fonológico. 

 

3.1- Processamento Auditivo Central (PAC) 

 Processamento auditivo relaciona-se aos processos envolvidos na detecção e 

interpretação dos eventos sonoros. Envolve desde detecção dos eventos acústicos; 

capacidade para discriminá-los quanto ao local, espectro, amplitude e tempo; habilidade para 

agrupar componentes do sinal acústico em figura fundo, como separar o violino de um piano 

em uma música ou uma voz de outra voz; habilidade para identificá-los, ou seja, denominá-

los em termos verbais e ter acesso a sua associação semântica (Philips, 1995).  

De acordo com Musiek, Baran & Pinheiro (1993), Kandel, Schuartz & Jessel (1995) 

estes processos ocorrem no sistema auditivo periférico (orelha externa, orelha média, orelha 

interna e VIIIº par craniano) e no sistema auditivo central (tronco cerebral, vias subcorticais, 

córtex auditivo, lobo temporal e corpo caloso), podendo envolver áreas não auditivas 

centrais (lobo frontal, conexão temporal-parietal-occipital). As habilidades envolvidas nos 

processos de localização sonora, reconhecimento, compreensão, memória e atenção seletiva 

de eventos sonoros que dependem de capacidade biológica inata e da experienciação acústica 

no meio ambiente são referidas como processamento auditivo central (Pereira & Cavadas, 

2003). Ou seja, a distinção dos dois termos poderia ser feita da seguinte forma: 
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“Processamento Auditivo, PA, diz respeito à série de processos envolvidos na detecção e 

reação (análise e interpretação) a sons. Processamento Auditivo Central (PAC) é o termo 

utilizado para se referir à série de processos que envolvem predominantemente as estruturas 

do sistema nervoso central: vias auditivas e córtex”(Pereira, 1997, p.110).  

O desenvolvimento do processamento auditivo depende da integralidade do sistema 

auditivo ao nascimento e da experienciação acústica do meio ambiente. Ao pensar no 

sistema auditivo funcionando pode-se falar em termos de mecanismos fisiológicos auditivos. 

Esses mecanismos, segundo Pereira e Cavadas (2003) podem ser imaginados como sendo as 

engrenagens de um cérebro funcionando. Entende-se como habilidade o comportamento 

manifesto do indivíduo ao utilizar as “engrenagens do seu cérebro”, ou seja, a capacidade do 

indivíduo em processar as informações recebidas por meio da modalidade auditiva.  

 

3.1.1  Teste de Fala com Ruído Branco  

Para esta pesquisa os dados foram coletados utilizando o teste de fala com ruído 

branco, que compara o reconhecimento de fala sem ruído com fala na presença de ruído. 

Este teste faz parte da Avaliação do Processamento Auditivo Central proposto por Pereira & 

Schochat (1997).  As autoras estruturaram o teste para avaliação da habilidade auditiva de 

fechamento, no qual o indivíduo deveria demonstrar capacidade de reconhecer palavras na 

presença de ruído de fundo. Para a realização do teste utiliza-se a lista de palavras sugerida 

por Pen & Mangabeira Albernaz (1973), que elaboraram esta lista para testes de 

discriminação auditiva. Para a elaboração da lista, eles adotaram uma análise fonética 

baseada em frases coloquiais, desenvolvida na Faculdade Sedes Sapientiae, especialmente 

para esse fim. Optaram por utilizar apenas 25 palavras, de acordo com o uso clínico, e 

intentaram incluir na lista todos os fonemas da língua (Albernaz, 1997, p.42). Não 

encontramos, no entanto, o fonema /g/ na lista. E apesar de utilizarem o conceito de fonema, 
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não apresentam nenhuma referência desse conceito. Também não há uma explicação clara 

sobre a escolha da posição dos fonemas na sílaba, mas eles dizem que as palavras são 

foneticamente balanceadas como um todo.  

Quanto à utilização de monossílabos, os autores argumentam que “para 

discriminação vocal, geralmente utilizamos monossílabos, pois quanto mais difícil for o 

material empregado, melhores são as indicações diagnósticas” (Albernaz, 1997, p.40). Mas 

esclarecem que todas as listas empregadas para este fim são constituídas de palavras mais 

fáceis e mais difíceis, não discriminando, no entanto, o tipo de dificuldade a que se referem. 

O princípio do balanceamento fonético – a utilização de um som com base na sua 

proporção de ocorrência na língua (Penrod, 1999, p.150) - foi utilizado somente para orientar 

a repetição dos fonemas mais freqüentes, segundo a análise, baseada em frases coloquiais 

que eles realizaram, porém não relataram o procedimento. Também na há referência a como 

as freqüências de ocorrência foram obtidas. 

 Somente uma lista foi gravada. Foram realizadas, contudo, quatro sequências 

diferentes das mesmas palavras, denominadas D1, D2, D3 e D4, para reduzir a possibilidade 

do indivíduo testado memorizar a lista. Essas sequências foram obtidas por meio de uma 

tabela de números aleatórios encontrada em um livro de estatística. Eles estabeleceram uma 

só lista para evitar que algumas listas fossem mais difíceis do que outras (Albernaz, 1997, 

p.42) 

  O quadro 1 apresenta a lista de palavras do teste: 
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Quadro 1. Lista de Palavras de PEN & MANGABEIRA ALBERNAZ 

 
 D1 D2 D3 D4 
1. TIL CHÁ  DOR JAZ 
2. JAZ DOR BOI CÃO 
3. ROL MIL TIL CAL 
4. PUS TOM ROL BOI 
5. FAZ ZUM GIM NÚ 
6. GIM MEL CAL FAZ 
7. RIR TIL NHÁ GIM 
8. BOI GIM CHÁ PUS 
9. VAI DIL TOM SEIS 
10. MEL NÚ SUL NHÁ 
11. NÚ PUS TEM MIL 
12. LHE NHÁ PUS TEM 
13. CAL SUL NÚ ZUM 
14. MIL JAZ CÃO TIL 
15. TEM ROL VAI LHE 
16. DIL TEM MEL SUL 
17. DOR FAZ RIR CHÁ 
18. CHÁ LHE JAZ ROL 
19. ZUM BOI ZUM MEL 
20. NHÁ CAL MIL DOR 
21. CÃO RIR LHE VAI 
22. TOM CÃO LER DIL 
23. SEIS LER FAZ TOM 
24. LER VAI SEIS RIR 
25. SUL SEIS DIL LER 
  
 

O teste de fala com ruído branco é realizado utilizando-se a referida lista de 25 itens 

lexicais monossilábicos, todos iniciados por consoante, com as seguintes estruturas CV, 

CVV, CVC e CVVC, constituídos de no mínimo dois fones e no máximo quatro. Os mesmos 

itens da lista são organizados em quatro diferentes ordens, uma para cada orelha com e sem 

ruído (D1 orelha direita sem ruído; D2 orelha esquerda sem ruído; D3 orelha direita com 

ruído e D4 orelha esquerda com ruído), para inibir a possibilidade de memorização dos itens.  

As listas são apresentadas com ruído para testar a capacidade de reconhecer palavras 

em ambiente desfavorável. As palavras são apresentadas na ausência total de contextos e a 

única pista que dispõem para reconhecerem as palavras é a sequência sonora. 
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São aplicados os seguintes procedimentos na realização do teste: cada indivíduo deve 

repetir cada palavra ouvida, primeiro sem ruído de fundo (a lista D1 inteira e depois a lista 

D2) e depois (lista D3 e lista D4) com um ruído mascarante a 5dB abaixo do som das 

palavras – relação fala/ruído +5. O ruído mascarante utilizado é o ruído branco ou white 

noise proporcionado pelo próprio audiômetro. A condição do teste é monoaural, ou seja, 

cada orelha é testada separadamente, inclusive o ruído de fundo é introduzido 

ipsilateralmente ao estímulo verbal (o ruído e a palavra-alvo são apresentados na mesma 

orelha). A intensidade de apresentação do teste foi de 50 dBNS, com referência aos limiares 

médios tonais obtidos nas frequências sonoras de 500, 1000 e 2000 Hz de cada ouvinte 

avaliado. Os participantes do teste foram expostos a uma gravação realizada por um falante 

paulista, que constitui a gravação original. Todas as respostas dos avaliados foram gravadas 

durante a execução do teste para serem analisadas posteriormente. 

Todos os indivíduos submetidos ao teste são cariocas e responderam ao teste em 

cabina com isolamento acústico na sala de audiologia da Clínica de Fonoaudilogia da 

Universidade Estácio de Sá, localizada no bairro Rio Comprido no Rio de Janeiro, RJ. 

Foram utilizados os seguintes equipamentos: 

- um audiômetro de dois canais da marca Beltone, com fones originais. 

- um CD player com CDs com as gravações das listas de palavras acoplado ao 

audiômetro 

- um gravador mono da marca Panasonic: mini cassette recorder RQ-L11 para 

gravar a voz do avaliado. 

  

Para fins de análise, faz-se necessário obter uma referência quanto à frequência das 

palavras no uso linguístico. Foram utilizadas as frequências observadas em dois corpora do 

português brasileiro, a base do Projeto ASPA (www.projetoaspa.org.br), sobre a língua escrita 
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e da do LAEL/PUC_SP sobre língua falada. O Projeto ASPA foi idealizado e é coordenado 

pela Professora Thais Cristófaro da UFMG. Trata-se de uma base de dados que adotou o 

corpus de dados do Projeto DIRECT–PUC-SP (http://lael.pucsp.br/direct), corpus este que é 

constituído de dados de língua escrita. No ASPA, esses dados foram convertidos a uma 

interpretação fonética. O corpus é composto por um total de um total de 607.392 palavras (ou 

tipos) que totalizam 228.766.402 tokens (cf. Cristófaro-Silva, Almeida e Fraga, 2005), mas 

estão disponíveis para consulta 163.982 itens. Já o sub-corpus de fala da base de dados da 

PUC de São Paulo, disponível para consulta no site tem 16.469 palavras. 

Os corpora ASPA E LAEL/PUC-SP fornecem percentuais de ocorrência até 0,01%. 

No ASPA os itens com menos de 22909 ocorrências tinham menos de 0,01% e no corpus de 

fala do LAEL/PUC-SP os itens com menos de 304 ocorrências tinham menos de 0,01%. 

Devido a este fato, não há porcentagens informadas em todos os itens no quadro 2, onde a  

frequência dos itens do teste desta pesquisa, nas duas bases de dados, está exposta. 
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Quadro 2 – número de ocorrência das palavras do teste em dois corpora do português - Base 

de Frequência ASPA e Corpus LAEL/PUC-SP 

 D1 Frequência ASPA 
                              

LAEL/PUC-SP 
                        

1. TIL 84                            0 
2. JAZ 156                         0 
3. ROL 757                          0 
4. PUS 271                          21 
5. FAZ 120.355      0,05% 2.627           0,09% 
6. GIM 144 0 
7. RIR 2.178 28 
8. BOI 4.152 100 
9. VAI 270.354      0,12% 9.482           0,32% 
10. MEL 3.465 42 
11. NÚ 2.501 0 
12. LHE 45.575 298 
13. CAL 772 24 
14. MIL 204.189      0,09% 1.330            0,04% 
15. TEM 408.058      0,18% 26.318          0,87% 
16. DIL 49 0 
17. DOR 10.131 153 
18. CHÁ 4.085 145 
19. ZUM 161 0 
20. NHÁ 49 0 
21. CÃO 2.982 28 
22. TOM 21.366 20 
23. SEIS 66.548        0,03% 1.298           0,04% 
24. LER 11.396 419              0,01% 

    25. SUL 105.705      0,05% 572              0,02% 
 

É possível observar que os itens do teste não seguem um padrão gramatical ou de 

freqüência. Alguns itens são muitos frequentes e outros mostram-se em completo desuso de 

acordo com os corpora apresentados. Os itens lexicais são de categorias morfológicas 

diferentes como onomatopéia, pronome, verbo, substantivo e alguns de difícil identificação 

quanto ao significado (como DIL, por exemplo). Tudo isso aumenta o grau de dificuldade de 

percepção dos itens do teste. Também observamos no corpus do projeto ASPA que as 

palavras monossílabas constituem o tipo estrutural pouco frequente do português brasileiro, se 
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comparado a dissílabas, trissílabas e palavras de quatro sílabas, conforme pode ser observado 

no quadro abaixo. 

 

Quadro 3. Frequência de itens em função do número de sílabas  

 1 sil 2 sil 3 sil 4 sil 5 sil 6 sil 7 sil 8 sil 9 sil 10 sil 

Total 678 14023 35427 39986 22722 8201 2486 594 92 11 

 

3.1.2- A Amostra – Monossílabos 

O teste de fala com ruído do PAC tem seu nome já consagrado na literatura, porém 

devido ao fato de o segundo teste utilizado nesta pesquisa também representar um teste de fala 

na presença de ruído, a partir desta seção, outra denominação será considerada. O teste de fala 

com ruído do PAC será denominado teste de Monossílabos para facilitar a diferenciação entre 

os dois testes. 

 Participaram da amostra deste primeiro teste 82 indivíduos, sendo 42 do sexo 

masculino e 40 do sexo feminino. A distribuição dos participantes por faixa pode ser vista no 

quadro 4. 

Quadro 4 - Distribuição do número de indivíduos por sexo.- Monossílabos 

Sexo Masculino feminino Total 

Adultos 12 23 35 

Adolescentes 16 10 26 

Crianças 14 7 21 

Total 42 40 82 

 

Todos os indivíduos que participaram do teste de fala com ruído do PAC foram 

voluntários e tinham idades de 5 a 50 anos. Eles foram organizados em grupos em função da 
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faixa etária da seguinte maneira: os adultos, de 19 a 50 anos, os adolescentes de 11 a 17 anos 

e as crianças de 5 a 10 anos. A média de idade de cada faixa pode ser vista no quadro 5. 

 

Quadro 5 – média de idade por faixa etária - Monossílabos  

Adultos Adolescentes Crianças 

31,2 13,4 8 

 

A organização foi realizada deste modo, levando em conta os resultados de diversos 

trabalhos que demonstraram que a idade limite da aquisição de linguagem não se limita aos 6 ou 7 

anos. As evidências do estudo de Guy & Boyd (1990), sobre o cancelamento de t/d no inglês, que 

envolve condicionamento em função do status morfológico de t/d – a escala de efeitos de maior para 

menor cancelamento vai de monomorfêmicos (gift), seguido das formas de passado irregular (left, 

sleapt) e mais desfavorecido em formas de passado regular (wanted, called)-, revelaram que a 

aquisição dos padrões variáveis da comunidade vai além dos 12 anos e está relacionada com a 

incorporação das distinções de status morfológico do segmento variável. O comportamento 

observado para crianças de 5 a 8 anos em relação ao efeito do condicionamento morfológico 

mostrou que nessa fase as crianças não diferenciam monossilábico e formas de passado irregular e 

por isso ainda não refletem o padrão variável da comunidade de fala (ou dos adultos). Hazen & 

Barrett (2000) mostram que a categorização de fronteiras de pares mínimos do inglês, como coat e 

goat, surge gradualmente entre os 6 e 12 anos, mas na idade de 12 anos ainda difere da dos adultos.   

As crianças de 5 a 10 anos foram agrupadas em uma mesma faixa devido aos 

resultados obtidos no trabalho de dissertação preliminar a este, onde observou-se índices de 

erros/acertos semelhantes entre os grupos de crianças de 5 a 7 anos e o grupo de crianças da 

faixa de 8 a 10 anos  (Bezerra, 2005). 



 - 55 - 55

Os dados de substituição serão analisados em função do grau de semelhança/ distância 

em relação ao alvo. 

 

3.2 - Teste de Repetição de Sílabas 

 O segundo teste foi elaborado posteriormente à coleta e análise dos dados do teste de 

fala com ruído do Processamento Auditivo Central com o objetivo de observar se as 

evidências encontradas no teste de fala com ruído poderiam também ser observadas em um 

teste de sílabas realizado apenas com consoantes co-articuladas com a vogal /a/, criando 

condições de percepção das consoantes no mesmo contexto sonoro e sem interferência do 

item lexical. Embora o teste fosse apresentado como uma lista de sílabas, muitas das 

sequências do teste constituem itens lexicais da língua. Acreditamos que eliminamos o viés 

lexical com o comando do teste que era repetir as sílabas da forma como foram ouvidas.  O 

teste se baseia em teste apresentado em Ladefoged (2005). 

O teste gravado em CD em um estúdio de gravação profissional por um falante 

carioca é constituído de uma lista de vinte e uma sílabas formadas por uma consoante e a 

vogal /a/. A lista apresenta duas ordens de apresentação. É chamada de lista A, a ordem de 

sílabas apresentada primeiro ao ouvinte. É chamada de lista B, a ordem apresentada em 

seguida ao ouvinte acompanhada de ruído. A ordenação das sílabas procurou evitar 

sequências de consoantes homorgânicas. O procedimento básico do teste segue as 

características do teste anterior, porém, neste teste de sílabas, apenas a orelha direita foi 

testada, pois não foram encontradas, no teste anterior, diferenças significativas entre as 

orelhas. Todos os indivíduos submetidos ao teste também são cariocas e responderam ao 

teste em cabina com isolamento acústico e mesma aparelhagem utilizada no teste de fala 

com ruído do PAC. 

 Segue no quadro 6 as listas utilizadas no teste: 
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Quadro 6 – composição de duas ordens das sílabas utilizadas no Teste de Sílabas: 

 Lista A Lista B 

1 fa ba 

2 ba Za 

3 va ma 

4 ta za 

5 ma fa 

6 da pa 

7 sa va 

8 pa  da 

9 la tSa 

10 ¯a ga 

11 Ra sa 

12 tSa xa 

13 za ta 

14 dZa la 

15 na na 

16 ¥a Ra 

17 Za Sa 

18 Sa ¥a 

19 ka dZa 

20 xa ¯a 

21 ga ka 

  

 Foram incluídas sílabas de pouca frequência no português como [tSa], que ocorre na 

palavra tchau, e [dZa], inexistente na língua, com o objetivo de reforçar o comando do teste, 

de que as sequências sonoras devem ser entendidas como sílabas, e não exatamente como 

itens lexicais do português.   
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Devido à dificuldade de fazer contagem de frequência nos corpora disponíveis, para  a 

contagem de frequência de type das sílabas do teste, também foi utilizado o Corpus 

LAEL/PUC-SP, utilizando o programa CONCAPP4 (Concapp Concordance and Word 

Profiler), que possibilita buscas textuais por contextos especificados, gerando índices de 

frequência de qualquer sequência ou índice solicitado. Foram consideradas as ocorrências das 

sílabas consoante + vogal A (oral). As sequências de consoante vogal foram contadas a partir 

de palavras como consonantal, tapa, contas, entre outras. As sílabas em que a vogal era nasal 

não foram contados, portanto foram excluídos itens como tampa, cama, por exemplo. Total 

de Palavras para cálculo da frequência foi de 16469. 

 
Quadro 7-  Frequência das sílabas do teste no Corpus LAEL/PUC-SP 
 
Sílabas Posição Inicial     % 

Frequência         
Posição               % 
Medial/Final 
Frequência        

Total                  % 

pa 325                    1,9    319                     1,9 644                   3,9 
ba 269                    1,6 146                     0,9 415                   2,5 
ta 76                      0,5 1274                   7,7 1350                 8,2 
da 62                      0,4 1041                   6,3 1103                 6,7 
ka 579                    3,5 696                     4,2 1275                 7,7 
ga 119                    0,7 356                     2,2 475                   2,9 
fa 212                    1,3 70                       0,4 282                   1,7 
va 146                    0,9 503                     2,6 649                   3,9 
sa 160                    1,0 270                     1,6 430                   2,6 
za 6                       0,04 183                     1,1 189                   1,1 
Sa 63                      0,4 141 0,9 204                   1,2 

Za 45                      0,3 52                       0,3 97                     0,6 

tSa 1                          0 -                           - 1                         0 

dZa -                          - -                           - -                          - 
ma 332                    2,0 393                     2,4 725                    4,4 
na 82                      0,5 573                     3,5 655                    4,0 
la 123                    0,7 364                     2,2 487                    3,0 
¥a  -                          - 138                     0,8 138                    0,8 

¯a -                          - 335                     2,0 335                    2,0 

Ra  -                          - 607                     3,4 607                    3,4 

xa  67                     4,5 130                     0,8 197                    1,2 
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3.2.1 – A Amostra - Sílabas 

 Participaram do teste de repetição de sílabas um grupo de treze crianças de 6 a 10 anos 

e 20 adultos de 20 a 50 anos. A distribuição do número de indivíduos por idade e sexo pode 

ser observada no quadro 8. 

 

Quadro 8- Distribuição do número de indivíduos por idade e sexo – Teste de Sílabas 

Sexo masculino feminino Total 

Adultos 6 14 20 

Crianças 2 11 13 

Total 8 25 33 

 

 

3.3- Hipóteses de Trabalho 

 Nesta seção serão apresentadas as hipóteses e questões que nortearam a pesquisa 

realizada e a análise dos dados em função do enquadramento teórico apresentado nos 

capítulos 1 e 2. 

a) O reconhecimento da palavra falada estaria relacionado ao armazenamento feito através 

das experiências, sendo assim, pretende-se observar quão robustas são as representações de 

crianças e adolescentes nos níveis de representação relevantes para os testes em questão; o 

nível fonético paramétrico e o da representação no léxico. Se houver diferença, esperamos 

que haja o efeito da idade em relação à incidência de erros. Informações linguísticas e não 

linguísticas estariam contidas numa nuvem de exemplares que se forma através da 

experiência. O papel fundamental da experiência na formação desta nuvem de exemplares 

permitirá observar o efeito da idade em relação ao reconhecimento da palavra falada. 

b) Tomando a hipótese da organização do léxico em redes segundo a qual os itens lexicais 

são armazenados de forma eficiente em uma rede de relações semânticas e fonológicas, ou 
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seja, as regularidades e similaridades observadas nos itens linguísticos são usadas na 

estrutura de armazenagem, pretendemos observar se a sistematicidade dos erros de 

percepção encontrados durante a realização do teste está direcionada para substituições que 

preservam características sonoras do estímulo, isto e, pertencem à mesma vizinhança lexical 

do estímulo e em função de que segmento essa vizinhança se define.   

c) O reconhecimento das palavras estaria relacionado às frequências de token dos itens do 

teste. Observaremos se as frequências de ocorrência dos itens afetaram o reconhecimento das 

palavras utilizadas no teste. 

d) O reconhecimento das sílabas estaria relacionado às frequências de type dessas estruturas. 

Observaremos se as frequências de ocorrência das sílabas afetaram o reconhecimento das 

estruturas utilizadas no teste.  

 

3.4 – Método Estatístico 

Alguns resultados serão analisados estatisticamente para que seja observada a sua 

significância, porém não será realizado um aprofundamento estatístico nesta tese.  

O teste utilizado neste trabalho foi o teste do qui-quadrado (X2),  através do Programa 

R, pacote estatístico gratuito, que pode ser obtido no site www-project.org. O teste do qui-

quadrado mede a probabilidade de as diferenças encontradas na distribuição dos dados 

organizados em função de duas variáveis, por exemplo, número de erros no total de 

estímulos em função da faixa etária, serem devidas ao acaso. Essa hipótese é chamada de 

hipótese nula. O teste pode fornecer a probabilidade de o efeito observado ser proveniente do 

acaso. Tal probabilidade é chamada de p-valor. Uma maneira de conduzir um teste 

estatístico é o de rejeitar a hipótese nula quando o p-valor é menor que o nível de 

significância.  O nível de significância é um valor arbitrário e convencionalmente utiliza-se o 

nível 0,05. O nível de significância estabelece um intervalo de confiança, isto é, no caso do 
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nível de significância 0,05, isto significa que há 95% de certeza para o resultado obtido. Por 

exemplo, se for encontrado um p-valor de 0,02 em um teste estatístico, podemos afirmar que 

a hipótese nula foi rejeitada, pois o  p-valor foi menor que o nível de significância de 0,05, 

indicando que os resultados obtidos são estatisticamente significativos (Oliveira, 2009).  
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4– APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das performances dos ouvintes 

participantes das testagens descritas no capítulo 3. Primeiro, serão apresentados os resultados 

obtidos na análise dos dados referentes ao teste de monossílabos do Processamento Auditivo 

Central. Em seguida, os resultados obtidos na testagem de repetição de sílabas. 

 

4.1 – Teste de Monossílabos do Processamento Auditivo Central 

 Participaram desta amostra 82 indivíduos, sendo 42 do sexo masculino e 40 do sexo 

feminino. Em anexo estão as tabelas com os erros discriminados de cada participante. 

As quatro listas de palavras do teste descrito na metodologia foram apresentadas aos 

sujeitos da pesquisa individualmente. Cada lista apresentada ao indivíduo constava de 25 

itens. As listas são denominadas D1, D2, D3 e D4. A lista D1 representa a primeira lista a ser 

apresentada ao ouvinte e o estímulo introduzido através da orelha direita. A lista D2 é a 

segunda lista apresentada e o estímulo é introduzido através da orelha esquerda. As listas D1 e 

D2 são apresentadas sem ruído. As listas D3 e D4 são apresentadas ao ouvinte na orelha 

direita e orelha esquerda respectivamente, acompanhadas com ruído competitivo. 

Considerando os 82 participantes, foram apresentados 2050 respostas por lista. O número de 

erros por lista pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 1 – número e porcentagem de erros por lista apresentada - Monossílabos 

Lista D1 D2 D3 D4 Total 
Nº de respostas 2050 2050 2050 2050 8200 
N° de erros 290 205 289 293 1077 
% de erros 14,1 % 10 % 14 % 14,3 % 13,1% 
X-squared = 124.2972, df = 3, p-value < 2.2e-16 
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Pode-se observar que foi significativa a diferença de erros entre a lista D2 e as demais 

listas. Como a lista D2 sempre é apresentada após a lista D1, isto parece facilitar o acesso dos 

itens na memória. As listas D3 e D4 são apresentadas com ruído para testar a capacidade do 

indivíduo de reconhecer palavras em ambiente desfavorável. Neste trabalho, as listas 

apresentadas com ruído tiveram o número de erros semelhantes a lista D1, ou seja, como se os 

ouvintes tivessem ouvindo aqueles itens pela primeira vez no teste. De forma geral, os índices 

das duas testagens, com e sem ruído, foram bastante próximos. Unindo as faixas, a testagem 

sem ruído apresentou 495 erros (12%) e a testagem com ruído 582 (14,2%), 1077 erros no 

total, ou seja, 13,1% de todas as respostas. Para dar continuidade à análise, observando as 

tendências das substituições com um maior número de dados, as testagens com e sem ruído, 

orelhas direita e esquerda foram agrupadas. 

 Observou-se também o número de erros em relação ao sexo, e foi significativa a 

diferença de erros de percepção entre os sexos masculino e feminino. Esse é um resultado não 

esperado uma vez que não há porque levantar como hipótese que diferença de sexo afete a 

percepção no que diz respeito ao teste utilizado. Observando-se as características de 

composição da amostra, fica claro que a distribuição por faixa etária compromete este 

resultado, isto é, não é possível afirmar que a diferença de sexo afeta a percepção, já que no 

grupo do sexo feminino a maior parte dos integrantes são adultos (23) e no grupo masculino a 

maior parte dos integrantes é da faixa dos adolescentes (16), seguido pela faixa das crianças 

(14). Assim, como não há uma distribuição equilibrada de sujeitos em função do sexo por 

faixa etária, os dados foram agrupados. A seguir, pode-se observar na tabela 3, a distribuição 

por erros em relação ao sexo do participante. Do total de ouvintes, 42 são do sexo masculino, 

somando-se as quatro listas, obteve-se 4200 respostas. Os participantes do sexo feminino são 

40, somando, então 4000 respostas. 
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Tabela 2– Distribuição dos erros dos participantes por sexo. Monossílabos 

Sexo masculino Feminino 

Indivíduos 42 40 
Estímulo/resposta 4200 4000 

 Erros 610 467 
% de erros 14,5 11,6 

X-squared = 11.2114, df = 2, p-value = 0.003677 

 Observou-se também a distribuição dos erros em função da  faixa etária. Em relação à 

faixa etária, os sujeitos foram distribuídos da seguinte maneira: 35 adultos, 26 adolescentes e 

21 crianças. A distribuição dos erros por faixa etária pode ser observado na tabela 3, onde 

percebe-se a diferença de comportamento das faixas em relação ao estímulo dado. A diferença 

entre as faixas mostrou-se estatisticamente significativa. 

Tabela 3 - distribuição dos erros por faixa etária - PAC 

Faixas adultos Adolescentes Crianças 

N° de respostas 3500 2600 2100 

N° de erros 198 407 472 

% 5,65% 15,6% 22,5% 

X-squared = 265.8011, df = 2, p-value < 2.2e-16 

 Observa-se na tabela 3 que há um aumento do percentual de erros em função do 

decréscimo da faixa etária, isto é, adultos cometeram menos erros (5,95%), seguidos dos 

adolescentes (15,6%), sendo as crianças as que apresentam maior percentual de erros 

(22,5%). Percebemos aqui um dado muito importante que contribui para uma das hipóteses 

apresentada no capítulo 3. As informações linguísticas e não linguísticas estariam contidas 

numa nuvem de exemplares que se forma através da experiência. E o papel fundamental da 

experiência na formação desta nuvem de exemplares permitiria observar o efeito da idade 

em relação ao reconhecimento da palavra falada. 
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Serão analisados a seguir os dados através das respostas obtidas. A análise se aterá 

aos itens (seção 4.1.2) e aos segmentos consoantes iniciais de cada item (seção 4.1.3). Não 

serão realizadas as análises das vogais e do segmento em coda pelas razões expostas a 

seguir. A maior parte das substituições  observadas para as vogais refere-se a um item da 

lista, a palavra MIL. Além disso, foram encontrados também alguns problemas para análise 

do último segmento. O principal deles refere-se a questão dialetal, pois a gravação foi 

realizada por falante paulista e os ouvintes/participantes dos testes deste trabalho são todos  

cariocas. Por exemplo: no item RIR [XiR] a pronúncia do último segmento é realizada como 

um tepe pelo locutor da gravação e os ouvintes respondem ao estímulo utilizando [x] que é 

uma fricativa por ser uma característica da comunidade linguística destes ouvintes. Neste 

caso a questão do sotaque/dialeto não é considerada uma substituição. Porém houve 

substituições desses segmentos que não se relacionam às questões dialetais, mas que não 

permitiriam a relação entre alvo e substituição devido a esta questão. Considera-se, então, 

que a análise do último fone seria contaminada pela questão dialetal.  

 

4.1.2- Análise dos dados por Item Lexical 

Serão analisadas nesta seção as substituições em relação aos itens. Duas tabelas serão 

apresentadas. A tabela 4 mostra as respostas dos ouvintes de todas as faixas agrupados. A 

tabela seguinte mostrará os dados das três faixas discriminados. Nas duas tabelas a tarja 

preta ressalta o item que apresentou 100% de acertos. 

Para as faixas agrupadas foram obtidas 328 respostas por item dos 82 participantes. 

Entre omissões e substituições de segmentos e do item como um todo, foram encontrados os 

números e porcentagens de erros mostrados na tabela 4. 
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Tabela 4-  Número e percentuais de erros por item - Monossílabos 

Itens  N  Erros % 

TIL 328 13 3,9% 

JAZ 328 12 3,6% 

ROL 328 51 15,5% 

PUS 328 91 27,7% 

FAZ 328 38 11,6% 

GIM 328 32 9,7% 

RIR 328 158 48% 

BOI 328 34 10,3% 

VAI 328 11 3,3% 

MEL 328 22 6,7% 

NU 328 89 27% 

LHE 328 66 20% 

CAL 328 21 6,4% 

MIL 328 157 47,8% 

TEM 328 14 4,2% 

DIL 328 50 15,2% 

DOR 328 23 7% 

CHA 328 000       0   00            0 

ZUM 328 8 2,4% 

NHÁ 328 6 1,8% 

CÃO 328 19 5,8% 

TOM 328 57 17,3% 

SEIS 328 3 0,9% 

LER 328 25 7,6% 

SUL 328 76 23% 

 Total 8200 1081 13,2 % 

 

Pode ser observado que o item que não sofreu quaisquer alterações foi CHA. E os 

itens em que mais foi observado erro de percepção foram RIR (48%), MIL (47,8%), PUS 

(27,7%), NU (27%), SUL (23%) e LHE (20%). 
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Dos 82 participantes, 35 são adultos, 26 adolescentes e 21 crianças, por isso os 

números de respostas por item foram diferentes em cada faixa etária, como pode ser 

observado na tabela 5: 

  Tabela 5- Número e percentuais de erros por item de acordo com a faixa etária - 

Monossílabos 

Adultos Adolescentes Crianças  

Itens 140 respostas p/ 
item 

104 respostas p/ 
item 

84 respostas p/ 

 Item 

TIL 0                         0 4                      3,8% 9                   10,7%  
JAZ 2                   1,4% 4                      3,8% 6                     7,1% 
ROL 4                   2,8% 20                  19,2% 27                 32,1% 
PUS 12               8,57% 29                  27,9% 50                 59,5% 
FAZ 7                      5% 13                  12,5% 18                 21,4% 
GIM 1                   0,7% 20                  19,2% 11                    13% 
RIR 33             23,57% 63                  60,6% 62                 73,8% 
BOI 6                 4,28% 12                  11,5% 16                    19% 
VAI 0                         0 2                      1,9% 9                   10,7% 
MEL 5                 3,57% 5                      4,8% 12                 14,3% 
NU 13               11,4% 33                  31,7% 43                 51,2% 
LHE 6                 4,28% 20                  19,2% 40                 47,6% 
CAL 0                        0 5                      4,8% 16                    19% 
MIL 74             52,85% 57                  54,8% 26                 30,9% 
TEM 2                   1,4% 4                      3,8% 8                     9,5% 
DIL 2                   1,4% 24                     23% 24                 28,6% 
DOR 0                         0 5                      4,8% 18                 21,4% 
CHA 0                         0 0                        0                           0 
ZUM 1                   0,7% 3                      2,9% 4                     4,8% 
NHÁ 4                   2,8% 1                    0,96% 1                     1,2% 
CÃO 2                   1,4% 9                      8,6% 8                     9,5% 
TOM 5                 3,57% 25                     24% 27                 32,1% 
SEIS 0                       0 2                      1,9% 1                     1,2% 
LER 5                 3,57% 5                      4,8% 15                 17,8% 
SUL 14                  10% 42                  40,4% 20                 23,8% 
Total  

198            5, 65% 
 
407               15,6% 472            22,5% 

 
Na tabela 5 é possível observar um comportamento de respostas diferente entre as 

faixas.  Por exemplo, na faixa dos adultos, seis itens foram reconhecidos por todos os 

participantes (TIL, VAI, CAL, DOR, CHA e SEIS), enquanto nas faixas dos adolescentes e 
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crianças apenas um item teve 100% de acerto (CHA). A faixa das crianças apresentou o maior 

número de erros no geral e em quase todos os itens individualmente. Porém o item MIL 

apresentou menor porcentagem de erros nesta faixa (30,9%) do que nas faixas dos adultos 

(52,85%) e dos adolescentes (54,8%). A grande percentagem de erros deste item ocorreu 

devido a substituição da vogal, [miw] por [mew].  

O item que apresentou o maior número de erros de percepção nas faixas de 

adolescentes e de crianças foi RIR [XiR], com 60,6% de erros para os adolescentes e 73.8% 

para as crianças, devido, principalmente à substituição do primeiro segmento. O segmento [X] 

também aparece em outro item da lista, ROL [Xçw], que apresentou aproximadamente 40% 

menos erros de percepção tanto na faixa das crianças como na faixa dos adolescentes. Este 

dado chama a atenção para o fenômeno da co-articulação. O segmento fricativo [X] é 

articulado posteriormente na cavidade oral. Em ROL [Xçw] esta consoante co-articula com 

uma vogal também posterior. Em RIR [XiR], a consoante co-articula com uma vogal anterior 

[i], o que pode ter dificultado sua percepção. Este fato também foi observado no trabalho de 

Ohala & Ohala (1998, cf. capítulo 1) onde foi manifestado o efeito da co-articulação em um 

experimento utilizando lista de palavras monossilábicas com consoantes de diferentes pontos 

de articulação e a relação destas consoantes com as vogais /a/, /i/ e /u/. Eles observaram que a 

consoante /p/ tendeu a ser confundidas com /tª/ quando antecedida pela vogal /i/, o que não 

ocorreu quando esta mesma consoante foi antecedida pelas vogais /a/ e /u/. Este achado 

demonstra a influência que um segmento exerce sobre o outro no ambiente da sílaba.  

O item PUS [pus], apresentou 29 (27.9%) erros na faixa dos adolescentes e por sete 

vezes foi identificado como [uXsU]. Os indivíduos desta faixa que apresentaram este tipo de 

resposta tinham 11 e 12 anos, idades mais próximas às da faixa etária das crianças. Este 
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mesmo item (PUS) apresentou 50 (59.5%) erros de percepção na faixa das crianças. Por 14 

vezes, o item monossilábico alvo foi identificado pelo dissilábico [uXsU]. Uma série de 

fatores pode ter colaborado para a recorrência deste tipo de substituição. Observando-se que a 

substituição ocorreu na faixa das crianças, numericamente, o dobro de vezes que na faixa dos 

adolescentes, e que tal substituição não ocorreu na faixa dos adultos, pode-se inferir, não 

somente sobre a questão da maturação em si, mas também sobre a participação do universo 

lexical infantil já inserido na memória. Já que uso da linguagem não inclui apenas o 

processamento da língua, mas todo o uso social e interacional para o qual a linguagem ocorre 

como defende Bybee (2001, cf. capítulo 2). 

 De acordo com as hipóteses deste trabalho, o léxico está organizado em redes de 

relações semânticas e fonológicas. Nesta organização, o processo de reconhecimento lexical 

se dá pela competição entre múltiplas representações de palavras ativadas na memória. Nos 

estudos citados no capítulo 2, os índices de competição lexical demonstram tempo de 

processamento e precisão de acordo com a similaridade em densidade e frequência de 

vizinhança. A vizinhança pode variar em densidade e frequência das palavras que as incluem. 

Palavras residindo em vizinhança de similaridade densamente populosa, em que a competição 

lexical é forte, são processadas menos rapidamente e com menos precisão que palavras 

residindo em vizinhança popularmente escassa. Em densidade de vizinhança por similaridade 

composta por palavras de alta frequência, a competição é mais severa que em vizinhança de 

palavras de baixa frequência, resultando em processamento mais lento e menos acurado. Não 

foi possível ainda, por dificuldades operacionais e falta de dados computados em português, 

mensurar a densidade de vizinhança dos itens da lista utilizada neste trabalho. Mas para a 

medida de frequência de ocorrência, a base de frequência ASPA e o corpus LAEL/PUC-SP, 

apresentada no capítulo 3, serviram como referência para comparação dos resultados nesta 
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seção. Porém, não foi possível encontrar uma relação de causa e efeito entre os itens do teste e 

as frequências dos dois corpora, como se observa na tabela 6. 

 

Tabela 6- relação de frequência dos corpora ASPA e LAEL/PUC-SP e % de erros 

 Itens Frequência ASPA LAEL/PUC-SP % de erros 

1. TIL 84 0 3,9% 

2. JAZ 156 0 3,6% 

3. ROL 757 0 15,5% 

4. PUS 271 21 27,7% 

5. FAZ 120.355      0,05% 2.627         0,09% 11,6% 

6. GIM 144 0 9,7% 

7. RIR 2.178 28 48% 

8. BOI 4.152 100 10,3% 

9. VAI 270.354      0,12% 9.482          0,32% 3,3% 

10. MEL 3.465 42 6,7% 

11. NU 2.501 0 27% 

12. LHE 45.575 298 20% 

13. CAL 772 24 6,4% 

14. MIL 204.189      0,09% 1.330          0,04% 47,8% 

15. TEM 408.058      0,18% 26.318        0,87% 4,2% 

16. DIL 49 0 15,2% 

17. DOR 10.131 153 7% 

18. CHA 4.085 145 00            0 

19. ZUM 161 0 2,4% 

20. NHA 49 0 1,8% 

21. CÃO 2.982 28 5,8% 

22. TOM 21.366 20 17,3% 

23. SEIS 66.548        0,03% 1.298        0,04% 0,9% 

24. LER 11.396 419           0,01% 7,6% 

    25. SUL 105.705      0,05% 572           0,02% 23% 
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Como pode ser observado na tabela 6, os itens que sofreram nenhuma ou menos de 5% 

de alteração como TIL, JAZ, VAI, ZUM, CHA, NHÁ e SEIS apresentam maior ou menor 

frequência de ocorrência nos corpora tanto quanto os itens que sofreram mais de 20% de erros 

como PUS, RIR, LHE, MIL, NU e SUL. Talvez isto ocorra pela dificuldade intrínseca do 

teste que se compõe de itens monossilábicos e de categorias morfológicas diferentes. 

 

4.1.3 Análise das Propriedades Fonéticas do Estímulo e das Substituições 

Nesta seção serão analisadas as propriedades fonéticas dos segmentos do estímulo e das 

respostas em que ocorreram substituições. Optamos por apresentar essas características através 

da classificação encontrada em Ladefoged (2001) para as consoantes e por incluir o 

agrupamento das consoantes em função da classificação em classe de obstruintes e soantes. 

A análise das características dos segmentos dos itens utilizados para realização deste 

trabalho parte da hipótese da organização do léxico em redes, que postula que os itens lexicais 

são armazenados de forma eficiente em uma rede de relações semânticas e fonológicas, ou 

seja, as regularidades e similaridades observadas nos itens linguísticos são usadas na estrutura 

de armazenagem. Estas regularidades e similaridades são percebidas pelo falante de forma 

gradiente e a representação mental destes itens emerge do uso da língua. A representação 

mental é detalhada e apresenta vários níveis de representação, como o nível fonético 

paramétrico que relaciona-se diretamente às formas fonéticas dos itens lexicais que o falante é 

capaz de ouvir e produzir (Pierrehumbert, 2003 & 2001; Bybee, 2001). 

Pretende-se, então observar, através das respostas dos ouvintes, se os segmentos 

fonéticos das substituições apresentam características fonéticas semelhantes as do item alvo e 

isto motivaria a ativação daquele determinado segmento. Em outras palavras, a natureza das 

substituições também pode fornecer evidências sobre as relações dos segmentos representados 
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no nível fonético paramétrico, já que nem todas as substituições constituem itens reais do 

português.  

Este estudo focaliza somente as substituições do primeiro segmento, isto é, das 

consoantes que iniciam os itens lexicais, como foi exposto na seção 4.1. 

 Serão apresentados a seguir os resultados separados por faixa etária para comparação 

do comportamento lingüístico entre as idades frente aos segmentos. Para a realização das 

porcentagens observa-se que os segmentos [p], [b], [d], [l], [n], [z], [S], [tS] e [dZ] 

correspondem a consoante inicial de apenas um item de cada lista. Os segmentos [Z], [x], [m], 

[k], [t] e [s], estão presentes em dois itens cada. O número de repostas foram calculados de 

acordo com quantidade de indivíduos que compuseram a amostra presente em cada faixa. 

 

4.1.3.1 – Análise do índice de erros em relação a consoante inicial - adultos 

 Na página seguinte encontra-se a tabela 7, apresentando o fone alvo, os acertos e a 

direção das trocas. Os segmentos na linha vertical à extrema esquerda dizem respeito ao 

segmento alvo. Os segmentos na linha horizontal e superior da tabela dizem respeito às 

substituições. Os valores na diagonal dizem respeito ao reconhecimento do item. Os outros 

valores referem-se à direção das substituições. A ordem de apresentação dos segmentos 

obedece a separação de classes principais entre obstruintes e soantes e os grupos 

classificados pelo modo de articulação: oclusivas, africadas, fricativas, laterais e nasais. Este 

tipo de apresentação ocorrerá também nas faixas dos adolescentes e das crianças.  

 

 

 

 

 



Tabela 7– consoante inicial e direção das substituições – adultos - Monossílabos 

alv p B t D k tS dZ f v 
 

x S 
 

z S Z l 
 

¥ m n ¯ Omissão 

p  
92,8% 

 
0,7% 

                  
6,4% 

b   
96,4% 

                  
3,5% 

t    
98,9% 

 
0,3% 

 
0,3% 

               
0,3% 

d     
100% 

                

k      
99,6% 

               
0,35% 

tS       
100% 

              

dZ     
0,7% 

  
0,7% 

 
98,6% 

             

f  
4,2% 

       
95,7% 

            

v          
100% 

           

X 
 

       7,5% 1,4% 86,8% 2,85%         1,4% 

s            
99,6% 

         
0,4 

z             
100% 

         

S              
100% 

       

Z        
0,4% 

       
99,6% 

      

l                
96,4% 

 
2,8% 

    
0,7% 

¥           
0,7% 

    
2% 

 
0,7% 

 
96,4% 

    

m                
1,4% 

  
98,5% 

   

n                
7,8% 

  
0,7% 

 
90,7% 

  
0,7% 

¯                 
2,8% 

   
97% 
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 Observa-se na tabela 7, que os segmentos [z], [S], [tS], [v] foram reconhecidos 100% 

das vezes. Outra observação importante é quanto à dispersão, pois quanto mais próximo os 

valores estiverem da linha diagonal, maior é a semelhança entre alvo e substituições. Na 

tabela 7 pode ser visualizada esta proximidade entre o alvo e as respectivas substituições. 

É possível observar também que o segmento mais atingido por erros de percepção foi 

o [x], que apresentou 33 substituições. O fone foi reconhecido como [f] vinte e uma vezes, 

como [s] oito vezes e como [v] quatro vezes. A proximidade destas substituições em torno 

do alvo na linha diagonal da tabela mostra que há mais semelhanças fonéticas entre os 

elementos do que diferenças.  

 Na tabela 8 apresenta-se a direção da troca por outro ângulo. Nesta tabela, as 

omissões não foram contadas por não ser possível realizar uma comparação com o alvo. 

Foram levadas em conta quais foram as substituições que apareceram para cada alvo e o 

número de vezes que a substituição se repetiu. O sinal (+) indica a manutenção da 

característica ou compartilhamento da característica entre o segmento alvo e a substituição e 

sinal (-) a ausência da característica. 
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Tabela 8– Análise das características fonéticas das substituições do 1° segmento – adultos- 

Monossílabos 

Alvo Substituições Manteve classe 
principal 

modo ponto Vozeamento 

[p] [b] 1 + + + - 

[d] 1 + + + - [t] 

[k] 1 + + - + 

[tS] 1 + + + - [dZ] 

[d] 1 + - - + 

[f] [p] 6 + - - + 

[s] 8 + + - + 

[f] 21 + + - + 

[X] 

[v] 4 + + - - 

[Z] [dZ] 1 + - + + 

[l] [¥] 4 + + - + 

[l] 1 + + - + 

[Z] 3 - - - + 

[¥] 

[X] 1 - - - - 

[m] [l] 4 + - - + 

[l] 11 + - + + [n] 

[m] 1 + + - + 

[¯] [¥] 4 + - + + 

Total 74               100% 70               94,6% 43               58,1% 19               25,6% 66                  89,6% 

 

Dos 11 segmentos-alvo atingidos, foram observadas 74 substituição. Dessas 74 

substituições 70 (ou seja, 94,6% das substituições) compartilham a mesma classe principal, 

66 (89,2%) compartilharam a característica de vozeamento, 43 (58,1%) compartilharam o 

modo de articulação, 19 (25,6%) compartilharam o ponto de articulação. 

Ainda foi observado que dos 74 segmentos substitutos, 55 (74,3%) mantém com seus 

alvos três das quatro características articulatórias analisadas. Esses segmentos podem ser 

observados na tabela 9: 
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Tabela 9– Alvo e substituições com três características articulatórias de compartilhamento – 

adultos - Monossílabos 

Alvo Substituições 
[p] [b] 
[t] [d], [k] 
[dZ] [tS] 
[Z] [dZ] 
[X] [s], [S], [f] 
[l] [¥] 
[¥] [l] 
[n] [l], [m] 
[¯] [¥] 

 
Esses achados de similaridades fonéticas entre segmento alvo e segmento substituto 

podem ser evidências de que o falante está buscando um segmento foneticamente semelhante 

em relação ao alvo.  

 

4.1.3.2 – Análise do índice de erros em relação a consoante inicial - adolescentes 

 Na tabela 10 estão representados o segmento alvo, os acertos e a direção das trocas, 

em porcentagem.  
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Tabela 10- Porcentagem de acertos e direção das substituições – adolescentes - Monossílabos 

Alvo p b t d k tS dZ f v 

 

x s 

 

z S Z l 

 

¥ m n ¯ omis 

P 74%    1,9%     1,9% 1%      1%   20,2% 

B  88,4%      1,9% 1%        1%   7,7% 

T 0,5%  98% 1%        0,5%         

D  1%  98%                1% 

K   3,8%  94,7% 0,5%   0,5%           0,5% 

tS   1,9%   96%     1%   1%       

dZ    3,8% 1% 16,3% 78,8%              

F 10,6%       89,4%             

V 1,9%        98%            

x     0,5% 1%  14,9% 1,4% 61,5% 8,65% 3,4%    0,5% 0,5%   7,7% 

S        1%   99%          

Z            97%  1% 1%     1% 

S             100%       0,5% 

Z         0,5%    0,5% 98,5%       

L               97% 1,9% 1%    

¥         3,8%     4,8% 7,7% 81,7% 1%    

M               0,5%  99%   0,5% 

N  1,9%       1%      12,5% 1% 8,6% 70%  5,8% 

¯                1%  1% 99%  
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 Ao observar a tabela 10, nota-se uma dispersão um pouco mais acentuada em relação 

a linha diagonal do que na tabela 7, referente à faixa dos adultos. Porém na faixa dos 

adolescentes observa-se também um número de erros maior. Há ainda, no entanto, uma 

tendência maior das substituições convergirem para a linha diagonal do que se distanciarem 

dela. 

 Na tabela 11 são apresentadas as substituições e a relação de manutenção das 

características fonéticas com o alvo. 
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Tabela 11– análise das características fonéticas das substituições do 1° segmento – 

adolescentes. Monossílabos. 

Alvo Substituições         
N 

Manteve classe 
principal 

Modo ponto vozeamento 

[m] 1 - - + - 
[s] 1 + - - + 
[X] 2 + - - + 

[p] 

[k] 2 + + - + 
[m] 1 - - + + 
[f] 2 + - - - 

[b] 

[v] 1 + - - + 
[p] 1 + + - + 
[d] 2 + + + - 

[t] 

[z] 1 + - + - 
[d] [b] 1 + + - + 

[v] 1 + - - - 
[t] 8 + + - + 

[k] 

[tS] 1 + - - + 
[t] 2 + - - + 
[s] 1 + - - + 

[tS] 

[Z] 1 + - + - 
[d] 4 + - - + 
[tS] 17 + + + - 

[dZ] 

[k] 1 + - - - 
[f] [p] 11 + - - + 
[v] [p] 2 + - - - 

[f] 31 + + - + 
[v] 3 + + - - 
[l] 1 - - - - 
[s] 18 + + - + 
[S] 7 + + - + 

[tS] 2 + - - + 

[¥] 1 - - - - 

[X] 

[k] 1 + - + + 
[s] [f] 2 + + - + 

[Z] 1 + + - + [z] 
[l] 1 - - + + 
[v] 1 + + - + [Z] 
[S] 1 + + + - 
[m] 1 + - - + [l] 
[¥] 2 + + - + 
[m] 1 + - - + 
[v] 4 - - - + 
[l] 8 + + - + 
[Z] 5 - - - + 

[¥] 

[X] 1 - - - - 
[m] [l] 1 + - - + 

[b] 2 - - - + 
[m] 9 + + - + 
[v] 1 - - - + 
[l] 13 + - + + 

[n] 

[¥] 1 + - - + 

[¯] [n] 1 + + - + 
Total 184 

100% 
166 
90,2%% 

115 
62,5%% 

39 
21,2% 

149 
81% 

 
 

 Para os 18 alvos que sofreram alteração, foram observadas 184 substituições. Como 

pode ser observado na tabela acima, 166 (90,2%) das substituições compartilharam com o 
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alvo a classe principal. Em segundo lugar, a característica articulatória mais compartilhada 

foi o vozeamento, 149 substituições (81%). Em terceiro vem o modo de articulação, com 

115 substituições (62,5%) e por fim o ponto articulatório com 39 substituições (21,2%) 

compartilhando com o alvo esta característica. 

Ainda foi observado que das 184 substituições, 126 (68,4%) mantém com seus alvos, 

três das quatro características fonéticas analisadas. Na tabela 12 pode-se observar o alvo e os 

substitutos que compartilham três características articulatórias. Os alvos em negrito referem-

se aos itens que na faixa dos adultos também tiveram substitutos que compartilharam três 

características articulatórias. 

 

Tabela 12 - Alvo e substituições com três características articulatórias de compartilhamento - 

Adolescentes 

Alvo Substituições 
[p] [k] 
[t] [p], [d] 
[d] [b] 
[k] [t] 
[dZ] [tS] 
[X] [f], [s], [S], [k] 
[s] [f] 
[z] [Z] 
[Z] [v], [S] 
[l] [¥] 
[¥] [l] 
[n] [m], [l] 
[¯] [n] 
 

4.1.3.3 – Análise do índice de erros em relação a consoante inicial – crianças  

 

Na página seguinte encontra-se a tabela 13, apresentando o segmento alvo, os acertos 

e a direção das trocas.  
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Tabela 13 – Porcentagem de acertos e direção das substituições – crianças - Monossílabos 
 
 

 

Alvo p b t d k tS dZ f v 

 

x s 

 

z S Z l 

 

¥ m n ¯ om 

P 40,4% 1,2%  1,2%      2,4%     1,2%     53,6% 

B  80,9%                  19% 

T 0,6%  95,8% 0,6% 1,2%               1,8% 

D   4,8% 91,6%             1,2%   2,4% 

K   4,2%  94,6% 0,6%              0,6% 

tS     2,4% 89,2%        1,2%      1,2% 

dZ 1,2%    2,4% 20,2% 72,6%       3,6%      1,2% 

F 14,3%    1,2%   79,7% 1,2%  2,4%      1,2%    

V 5,9%       1,2% 89,2%           3,6% 

x  0,6%  0,6% 0,6% 1,2% 1,2% 14,3% 3% 51,7% 12,5%   0,6%      9,5% 

s         0,6%  98,2% 0,6%        0,6% 

z            96,4%  2,4%      1,2% 

S             100%        

Z       0,6%    0,6%   95,2%      2,4% 

l               89,2% 7,1% 1,2%   2,4% 

¥         1,2% 2,4%    21,4% 11,9% 59,5% 1,2%  1,2% 1,2% 

m       0,6%  0,6%      0,6%  97% 0,6%  0,6% 

n        1,2%  1,2%     23,8%  10,7% 52,3%  10,7% 

¯                1,2%   98,8%  
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 Na tabela 13 é possível observar um maior número de variedades de substituições 

dispersando-se da diagonal. Porém há ainda um grupamento considerável de substituições 

que convergem para a linha diagonal, demonstrando semelhança entre alvo e substituições. 

 Na tabela 14 são apresentadas as substituições e a relação de manutenção das 

características fonéticas com o alvo. 
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Tabela 14- análise das características fonéticas das substituições do 1° segmento – Crianças. 

Monossílabos. 

Alvo Substituições classe principal Modo ponto vozeamento 

[b] 1 + + + - 
[d] 1 + + - - 
[l] 1 - - - - 

[p] 

[X] 2 + - - + 
[p] 1 + + - + 
[d] 1 + + + - 

[t] 

[k] 2 + + - + 
[m] 1 - - - + [d] 
[t] 4 + + + - 
[t] 7 + + - + [k] 
[tS] 1 + - - + 

[S] 5 + - + + 

[Z] 1 + - + - 
[tS] 

[k] 2 + - - + 
[p] 1 + - - - 
[Z] 3 + - + + 

[tS] 17 + + + - 

[dZ] 

[k] 2 + - - - 
[p] 12 + - - + 
[m] 1 - - - - 
[v] 1 + + + - 
[s] 2 + + - + 

[f] 

[k] 1 + - - + 
[p] 5 + - - - [v] 
[f] 1 + + + - 
[b] 1 + - - - 
[f] 24 + + - + 
[v] 5 + + - - 
[d] 1 + - - - 
[s] 21 + + - + 
[S] 13 + + - + 

[Z] 1 + + - - 

[tS] 2 + - - + 

[dZ] 2 + - - - 

[X] 

[k] 1 + - + + 
[v] 1 + + - - [s] 
[z] 1 + + + - 

[z] [Z] 2 + + - + 
[s] 1 + + - - 
[S] 2 + + + - 

[Z] 

[dZ] 1 + - + + 
[m] 1 + - - + [l] 
[¥] 6 + + - + 
[m] 1 + - - + 
[v] 1 - - - + 
[l] 10 + + - + 
[Z] 18 - - - + 

[¯] 1 + - + + 

[¥] 

[X] 2 - - - - 
[v] 1 - - - + 
[l] 1 + - - + 
[n] 1 + + - + 

[m] 

[dZ] 1 - - - + 
[m] 9 + + - + 
[f] 1 - - - - 
[l] 20 + - + + 

[n] 

[X] 1 - - - - 
[¯] [¥] 1 + - + + 
Total 231              100% 203             87,9% 135             58,4% 61               26,4% 175            75,7% 
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Como pode ser observado na tabela acima, dos 17 alvos que sofreram alteração, 

foram observadas 231 substituições. Dessas substituições, 203 (87,9%) mantêm a classe 

principal do alvo; 175 substituições (75,7%) preservam a característica do vozeamento, 135 

(58,4%) preservam o modo de articulação e em último lugar, 61 substituições (26,4%) 

compartilham com seus alvos o ponto articulatório.  

 Das 231 substituições, 158 (68,4%) compartilharam como o alvo três características 

fonéticas.  

Tabela 15- Segmento alvo e substituições que compartilharam três características fonéticas. 

Alvo Substituições 
[p] [b] 
[t] [p], [d], [k] 
[d] [t] 
[k] [t] 
[tS] [S] 
[dZ] [Z], [tS] 
[f] [v], [s] 
[v] [f] 
[x] [f], [s], [S], [k] 
[s] [z] 
[z] [Z] 
[Z] [S], [dZ] 
[l] [¥] 
[¥] [l], [¯] 
[m] [n] 
[n] [m], [l] 
[¯ [¥] 
 

4.1.3.4 – Tendência das substituições – dados agrupados - Monossílabos 

Ao observar o comportamento das três faixas analisadas, nota-se uma tendência a 

preservar mais a classe principal em todas as faixas. Em segundo lugar, a característica 

fonética mais preservada foi o vozeamento, e, em terceiro lugar, o modo de articulação. E 

em último o ponto articulatório foi o menos preservado em todas as faixas. Na tabela 16 

encontram-se os valores agrupados. 
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Tabela 16– análise das substituições do 1° segmento – total  - Monossílabos 

Alvo Substituições 
N                    % 

 classe principal 
N                    % 

Modo 
N                    % 

Ponto 
N                  % 

Vozeamento 
N                  % 

 
Total          

 
489          100% 

 
439          89,7% 

 
293          59,9% 

 
119          24,3% 

 
390          79,7% 

 
 

Das 489 substituições, 439 (89.7%) mantiveram a classe principal; 390 (79.7 %) 

mantiveram o tipo de vozeamento, 293 (59.9%) mantiveram o modo de articulação e 119 

(24.3%) mantiveram o mesmo ponto articulatório. Além disso, 397 (81.2%) vezes houve 

compartilhamento de três das quatro características fonéticas da análise entre alvo e 

substituições.  

Como pôde ser observado, o ponto de articulação é a característica fonética que menos 

foi reconhecida.  De acordo com MacDonald and McGurk (1976,1978, cf. cap. 1), a 

informação acústica é mais robusta para vozeamento e modo, sendo que o ponto de 

articulação tem a percepção também auxiliada visualmente. Durante todo o teste realizado 

neste trabalho, o participante recebe informações apenas auditivamente. Talvez esta seja uma 

evidência para a hipótese dos autores. 

O segmento que apresentou maior número de substituições foi o [x], 156 vezes. 

Dessas 156, 145 vezes, este segmento foi substituído por outro que se assemelhava com ele 

por três das quatro características fonéticas pesquisadas. 

O teste utilizado não apresenta uma distribuição equilibrada por característica 

articulatória, por isso o número de respostas por modo de articulação foi diferente para 

fricativas: 3280; oclusivas: 2296; africadas: 656; nasais: 1312 e laterais: 656.  Contando todas 

as respostas, as fricativas apresentaram 1,6% de erro de modo e 5,2% de erros de ponto; as 

oclusivas tiveram 0,7% de erros de modo e 2,5% de erros de ponto; as africadas tiveram 3,6% 

de erros de modo e 1,2% de erros de ponto; as nasais tiveram 3,6% de erros de modo e 2,6% 

de erros de ponto; e as laterais 6% de erros de modo e 10,6% de erros de ponto articulatório. 

Neste trabalho, as laterais mostraram-se menos robustas em relação ao modo e ponto 
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articulatórios do que fricativas, oclusivas e nasais. As oclusivas mostraram-se mais robustas  

que todas as outras consoantes, tanto em relação ao modo quanto em relação ao ponto de 

articulação.  A percepção dos pontos de articulação labial e alveolar apresentou 1,4% de erros 

para as fricativas e 0,8% para as oclusivas, não concordando com os resultados com o do 

trabalho de Chen e Alwan (2003, cf. cap.1), que mostra ser mais robusta a percepção de ponto 

de articulação (labial e alveolar) em fricativas do que em oclusivas. Neste trabalho a diferença 

entre ambos foi considerada insignificante. É importante observar ainda que houve mais 

omissões de oclusivas (4,2%) do que de fricativas (1,4%). Este resultado não contraria os 

achados de Chen e Alwan (2003, cf. cap.1) que observaram que, no geral, as fricativas são 

mais robustas que as oclusivas. E de Miller e Nicely (1955, cf. cap.1). Eles acharam também 

que oclusivas são menos robustas que fricativas na presença de ruído. 

 

4.2 - Teste de Repetição de Sílabas 

Este teste foi elaborado para verificar se os achados do teste anterior referentes à 

preservação de características fonéticas entre alvo e substituições, se mantêm, 

independentemente do efeito do item lexical. As duas listas de sílabas descritas no capítulo de 

metodologia foram apresentadas aos participantes individualmente. Foram 33 participantes 

que ouviram o mesmo item por duas vezes, com e sem ruído. O total de respostas foi 1386 e o 

número de respostas por item foi 66.  

Tabela 17-apresentação dos erros de percepção por lista - Sílabas 

Lista A - sem ruído B -com ruído total 
Nº de itens 693 693 1386 
N° de erros 50 69 119 
% de erros 7.2 % 10% 8,6 % 
X-squared = 2.4839, df = 1, p-value = 0.1150 
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Tanto a lista A como a Lista B foram apresentadas ao participante pela orelha direita. 

Neste teste, o ruído não demonstrou ser um fator significativamente dificultante para o 

reconhecimento das sílabas.  

 Foi realizada a distribuição dos dados por faixa etária. Somaram-se 13 crianças e 20 

adultos. No teste das crianças foram obtidas 26 respostas por item e no teste dos adultos 40 

respostas, devido a quantidade de indivíduos em cada grupo. A distribuição dos erros por 

faixa etária pode ser observada na tabela 18, onde percebe-se a diferença de comportamento 

das faixas em relação ao estímulo dado.  

Tabela 18: distribuição dos erros por faixa etária: Repetição de Sílabas 

Lista Adultos Crianças 
Nº de respostas 840 546 
N° de erros 30 89 
% de erros 3,6% 16,3% 
X-squared = 11.2114, df = 2, p-value = 0.003677 

 

 É possível observar a diferença estatisticamente significativa neste resultado em 

função do p-valor obtido no teste do X2. As crianças mostraram maior dificuldade de 

percepção das sílabas que os adultos. O índice da diferença de percepção entre as faixas 

etárias foi de aproximadamente 13%. A diferença por faixa etária também foi percebida no 

teste de fala com ruído do PAC realizado com itens monossilábicos.  

 Foi possível, também, observar o número de erros por sílaba. Na tabela 19 verifica-se 

o índice de erros por sílaba a relação com a frequência de type.   
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Tabela 19 –Relação entre frequência da sílaba e número de erros. 
 
Sílabas Frequência % em 16469 Nº de erros          %   
Pa 644 3,9 3                         4,5 
Ba 415 2,5 4                            6 
Ta 1350 8,2 8                       12,1 
Da 1103 6,7 5                         7,5 
Ka 1275 7,7 3                         4,5 
Ga 475 2,9 3                         4,5 
Fa 282 1,7 19                     28,8 
Va 649 3,9 5                         7,6 
As 430 2,6 7                       10,6 
Za 189 1,1 7                       10,6 
Sa 204 1,2 2                            3 

Za 97 0,6 1                         1,5 

tSa 1  0 2                            3 

dZa 0 0 7                       10,6 
Ma 725 4,4 1                         1,5 
Na 655 4,0 11                     16,6 
La 487 3,0 3                         4,5 
¯a 355 2,0 1                         1,5 

¥a 122 0,7 13                     19,7 

Ra  607 3,4 9                       13,6 

xa 197 1,2 5                        7,6 
 

 As sílabas que mais apresentaram erros de percepção foram [fa] com 28,8% de erros, 

[¥a] com 19,7% e [na] com 16,6%. Não foi possível observar a influência da frequência de 

type neste teste, pois estruturas pouco freqüentes como [tSa] tiveram poucos erros (apenas 2), 

assim como estruturas muito frequentes como [ma] que apresentou apenas um erro.  Porém, 

estes dados não são conclusivos e necessitam de um estudo continuado, pois neste teste as 

sílabas estão fora do contexto da palavra e não sabemos se isto modifica o padrão de 

influência que a frequência exerce sobre a percepção. Pois, de acordo com os modelos de 

ativação da vizinhança, tanto a similaridade fonético-acústica como a frequência influenciam 

no reconhecimento da palavra da seguinte maneira: a entrada do estímulo ativa um grupo de 

padrões sonoros fonético-acústicos similares na memória. Quanto mais similar o padrão é 
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para o input, mais alto é seu nível de ativação. Uma vez que os padrões fonético-acústicos são 

ativados, unidades de determinação de palavra voltam-se para cada um dos padrões tentando 

decidir qual padrão melhor iguala ao input. A unidade de decisão de palavra computa 

probabilidades para cada padrão baseado em frequência da palavra a qual o padrão 

corresponde, o nível de ativação do padrão (que depende da combinação do padrão para o 

input), e os níveis de ativação e freqüências de todas as outras palavras ativadas no sistema. A 

unidade de decisão da palavra que computa a mais alta probabilidade vence, e sua palavra é 

reconhecida. (cf. cap.1 Luce, Pisoni, & Goldinger, 1990 apud Jusczyk e Luce, 2002; Luce & 

Pisoni, 1998).   

 

4.2.1- Análise das Propriedades Fonéticas do Estímulo e das Substituições 

 As alterações observadas foram: 100 substituições e 5 omissões do primeiro segmento, 

e, em 14 vezes, houve omissão total da sílaba. Não foram observadas substituições da vogal. 

A análise deste teste se aterá em observar em que direção seguiu a substituição das 

consoantes. 

Devido à diferença do número de erros entre as duas faixas, os dados serão 

apresentados separadamente para observar a diferença do comportamento linguístico em 

função da faixa etária. 

4.2.1.1 – Análise do índice de erros em relação a consoante inicial – adultos – Sílabas 

Foi observado que 12 consoantes das sílabas propostas sofreram alteração e ocorreram 

18 tipos de substituições. Foram registrados 30 erros, representando apenas 3.6% das 

respostas obtidas. A distribuição das substituições pode ser observada na tabela 20. 
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Tabela 20 – porcentagem de acertos e direção das substituições dos adultos - Sílabas 

alvo P B t d k g tS dZ f v 

 

X s 

 

z S Z l 

 

R ¥ m n ¯ 

p 97,5    2,5                 

b 2,5 97,5                    

t 2,5  87,5  7,5    2,5             

d  2,5  97,5                  

k     100                 

g      100                

tS       97,5        2,5       

dZ       5 95              

f 20  2,5      77,5             

v          100            

X           100           

s         2,5   97,5          

z    2,5         95 2,5        

S              100        

Z               100       

l                100      

R                 100     

¥                  100    

m  2,5                 97,5   

n           2,5        5 87,5 5 

¯          2,5           97,5 
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Na tabela 20, observa-se que devido às poucas substituições, torna-se mais difícil 

encontrar tendências do comportamento. Porém nota-se que há alguns itens próximos à linha 

diagonal, principalmente na área superior direita da tabela, demonstrando uma tendência das 

consoantes oclusivas apresentarem substituições dentro deste grupo. O segmento fricativo [f], 

no entanto chama atenção pela direção das substituições. Este foi o segmento que mais 

apresentou erros de percepção. Por oito vezes foi substituído pela oclusiva [p] e uma por [t]. 

A troca de [f] por [p] também foi recorrente no teste de fala com ruído do PAC nas três faixas 

etárias. Nos trabalhos de Miller e Nicely (1955, cf. cap.1) e Chen e Alwan (2003, cf. cap.1) 

observou-se que as consoantes fricativas mostraram-se mais robustas que as oclusivas em 

relação ao ponto de articulação. Estes resultados não foram encontrados nesta pesquisa, pois a 

consoante mais afetada foi uma fricativa em direção a pontos de articulação e modos distintos 

do alvo. 

 Na tabela 21 são apresentadas as substituições e a relação de manutenção das 

características fonéticas com o alvo. 
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Tabela 21 – análise das características fonéticas das substituições do 1° segmento - adultos – 

Sílabas. 

  
Alvo Substituições Manteve classe 

principal 
modo ponto Vozeamento 

[p] [k] 1 + + - + 
[b] [p] 1 + + + - 

[p] 1 + + - + 
[f] 1 + - - + 

[t] 

[k] 3 + + - + 
[d] [b] 1 + + - + 
[tS] [Z] 1 + - + - 

[dZ] [tS] 2 + + + - 
[p] 8 + - - + [f] 
[t] 1 + - - + 

[s] [f] 1 + + - + 
[d] 1 + - + + [z] 
[S] 1 + + - - 

[m] [b] 1 - - + + 
[m] 2 + + - + 
[¯] 2 + + - + 

[n] 

[x] 1 - - - - 
[¯] [v] 1 - - - + 
Total 
 

30 
100% 

27 
90% 

15 
50% 

6 
20% 

24 
80% 

 
 
 
 

 
Das 30 substituições observadas na faixa dos adultos, 27 (90%) compartilham com 

seus alvos a classe principal. Em segundo lugar em termos de compartilhamento vem o 

vozeamento, 24 (80%); o modo de articulação com 15 (50%) e como observado no teste 

anterior, a característica articulatória que apresentou menor índice de compartilhamento foi o 

ponto articulatório, 6 (20%). Das 30 substituições, 15 (50%) apresentaram, em relação ao seu 

respectivo fone-alvo, três das quatro características fonéticas analisadas. Essas substituições 

podem ser observadas na tabela 22: 
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Tabela 22- substituições que compartilham três características fonéticas analisadas- Sílabas 

 
 

Alvo Substituições 
[p] [k] 
[b] [p] 
[t] [p], [k] 
[d] [b] 
[dZ] [tS] 
[s] [f], [d] 
[n] [m], [¯] 
 
 
 

 4.2.1.2 – Análise do índice erros em relação a consoante inicial - crianças – Sílabas 

 
Foram observados que 19 consoantes presentes nas sílabas propostas sofreram 

alteração e 44 tipos de substituições se apresentaram. O número de erros manifestados foi 89 

representando 16,3%, das respostas. Os fones [m] e [¯] não sofreram alteração. A distribuição 

das substituições pode ser observada na tabela 23. 
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Tabela 23 - porcentagem de erros e direção das substituições das crianças - Sílabas. 
 
 
alvo P b t d k g tS dZ f v 

 

x s 

 

z S Z l 

 

R ¥ m n ¯ om 

p 92,3        3,8             3,8 

b  88,5  3,8                  7,7 

t 7,7  88,5        3,8            

d  3,8 3,8 84,7                  7,7 

k   3,8  88,6 3,8                3,8 

g    3,8 3,8 96,4                3.8 

tS       96,2        3,8        

dZ        88,5       7,7   3,8    7,7 

f 23 7,7  3,8     61,7 3,8             

v  3,8       7,7 88.8            7,7 

X     7,7 3,8     80,9          3,8 3,8 

s    3,8  3,8   3,8   77,1 7,7 3,8         

z    3.8      3.8  7.7 80,9         1.8 

S              92,3 7,7        

Z              3,8 96,2        

l   3,8             88,6 3,8     3,8 

R      3,8     7,7     3,8 65,6 3,8  3,8 7,7 3,8 

¥                  50   34,6 15,4 

m                   100    

n                3,8   7,7 77 11,5  

¯                     100  
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Devido à grande diferença do número de erros entre as faixas etárias, torna-se difícil 

fazer uma comparação entre as tabelas 20 (adultos) e 23 (crianças). Porém, é possível 

visualizar nesta tabela, que há um número significativo de substituições em torno da linha 

diagonal. 

O segmento fricativo [f] foi o que mais sofreu erros de percepção, como na faixa dos 

adultos. Além de ser substituído por [b] por duas vezes e por [v] e [d] uma vez cada, o [f] foi 

substituído por [p] por seis vezes, mantendo uma direção da troca que difere das tendências 

gerais dos outros segmentos (segmento alvo e substituições recorrentes tendem a compartilhar 

três características fonéticas) e mantendo uma tendência já observada em todas as faixas e nos 

dois testes. No teste de Monossílabos as trocas de [f] por [p] ocorreram seis vezes na faixa dos 

adultos, onze vezes na faixa dos adolescentes e doze vezes na faixa das crianças. À 

semelhança do teste de Sílabas, o [f] se co-articula com a vogal [a] no teste do PAC realizado 

com itens lexicais. A co-articulação parece ser um elemento de forte influência para o 

reconhecimento de um segmento como já observado na seção 4.1.2 deste capítulo. 

 O segmento que também sofreu considerável índice de substituições foi o [¥]. Por 

nove vezes este segmento foi reconhecido como [¯], ambos soantes, mostrando uma 

tendência das líquidas e nasais manterem substituições entre si, observáveis na área inferior 

esquerda da tabela 23.  

As tendências de manutenção das características fonéticas das substituições podem ser 

observadas na tabela 24.  
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Tabela 24 – análise das características fonéticas das substituições – crianças – teste de sílabas 
 
Alvo Substituições Manteve classe 

principal 
modo ponto vozeamento 

[p] [f] 1 + - - + 
[b] [d] 1 + + - + 

[p] 2 + + - + [t] 
[x] 1 + - - + 
[b] 1 + + - + [d] 
[t] 1 + + + - 
[t] 1 + + - + [k] 
[g] 1 + + + - 
[d] 1 + + - + [g] 
[k] 1 + + + - 

[tS] [Z] 1 + - + - 

[Z] 2 + - + + [dZ] 
[¥] 1 - - - + 
[p] 6 + - - + 
[b] 2 + - - - 
[v] 1 + + + - 

[f] 

[d] 1 + - - - 
[b] 1 + - - + [v] 
[f] 2 + + + - 
[f] 1 + + - + 
[d] 1 + - + - 
[z] 2 + + + - 
[S] 1 + + - + 

[s] 

[g] 1 + - - - 
[v] 1 + + - + 
[d] 1 + - + + 

[z] 

[s] 2 + + + - 
[S] [Z] 2 + + + - 

[Z] [S] 1 + + + - 

[¯] 1 - - - - 
[k] 2 + - + + 

[X] 

[g] 1 + - + - 
[t] 1 - - + - [l] 
[R] 1 + - + + 

[¥] [¯] 9 + - + + 
[l] 1 + - + + 
[n] 1 + - + + 
[¯] 2 + - - + 

[¥] 1 + - - + 
[g] 1 - - - + 

[R] 

[X] 2 - - - - 
[m] 2 + + - + 
[l] 1 + - + + 

[n] 

[¯] 3 + + - + 
Total 70              100% 64              91,4% 27               38,5% 35                   50% 46                 65,7% 
 
 
 

Das 70 substituições manifestadas, 64 (91,4%) compartilharam com seu alvo a classe 

principal. Em segundo lugar, a característica fonética de maior compartilhamento entre 

substituição e alvo foi o vozeamento (traço de sonoridade/ surdo-sonoro), com 46 (65,7%). 

Em seguida, diferenciando-se da faixa dos adultos e do teste anterior vem o ponto 

articulatório, com 35 (50%). Por fim, o modo de articulação apresentou 27 (38,5%) de 

compartilhamento entre substituição e fone-alvo.  Observa-se que a diferença entre ponto e 

modo manifestada nesta faixa é bem pequena. Isto pode significar que o modo e o ponto de 
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articulação são as características fonéticas mais afetadas para as crianças, e para os adultos, 

somente ponto. De acordo com os trabalhos de MacDonald and McGurk (1976,1978, apud 

Skhiri, 2002 cf. cap.1) as consoantes têm seu modo de articulação e a percepção de que são 

surdas ou sonoras detectadas auditivamente e a visão influenciaria de forma complementar ou 

compensatória a percepção do ponto articulatório, porém eles observaram que os adultos são 

mais influenciados pelo visual no input para a percepção das sílabas do que as crianças. Os 

resultados deste teste mostraram que esta hipótese pode ser verdadeira, pois as crianças foram 

as que menos erraram o ponto de articulação, sendo que este teste utilizou apenas estímulos 

auditivos. 

Foi observado também que 27 (61.3%) substituições compartilham três das quatro 

características fonéticas analisadas. Os alvos e substituições semelhantes foneticamente 

encontram-se na tabela 25.  

 

Tabela 25- substituições que compartilham três características fonéticas analisadas. 

Alvo Substituições 
[b] [d] 
[t] [p] 
[d] [b], [t] 
[k] [t], [g] 
[g] [d], [k] 
[dZ] [Z] 
[f] [v] 
[v] [f] 
[s] [f], [z], [S] 
[z] [v], [d], [s] 
[S] [Z] 
[Z] [S] 
[x] [k] 
[l] [R] 
[¥] [¯] 
[R] [l], [n] 
[n] [m], [l], [¯] 
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4.2.1.3 – Tendência das substituições – dados agrupados - Sílabas 

Em todo o teste de Repetição de Sílabas não houve substituição das vogais. Apenas a 

consoante foi atingida. As 100 substituições observadas nas duas faixas etárias pesquisadas 

foram agrupadas para observância da tendência de compartilhamento de características 

fonéticas entre alvo e substituição. Na tabela 26 pode ser observada esta tendência. 

 

Tabela 26 – análise das substituições – dados agrupados – Sílabas 
 
 
Alvo Substituições 

N           % 

Classe principal 

N              % 

Modo 

N             % 

Ponto 

N             % 

Vozeamento 

N             % 

Total 
 

100     100% 91          91% 42          42% 41          41% 70          70% 

 
 
 

Das 100 substituições ocorridas neste teste, 91% compartilham a classe principal, em 

segundo lugar em índice de compartilhamento vem o traço de sonoridade com 70% e em 

seguida com 42% cada um vem o modo e com 41% o ponto de articulação. 

Foi observado também que 60% compartilharam com seus alvos três das quatro 

características fonéticas analisadas.  

Nos dois testes foi possível observar a tendência da manutenção da classe principal, 

89.5% no primeiro teste e 92% no segundo teste. Outra semelhança foi o índice de 

manutenção do traço de sonoridade, que ficou em segundo lugar em termos de semelhança 

alvo- substituição:  81.9% no primeiro teste e 70% no segundo teste. Este achado segue a 

mesma tendência observada no trabalho de Miller e Nicely (apud Chen e Alwan 2003 cf. 

cap.1) onde foi utilizado um ruído mascarante na apresentação de pseudo-palavras 

monossilábicas que tinham como núcleo silábico sempre a vogal /a/. Neste experimento foi 

observado que o vozeamento é menos afetado pelo mascaramento que o ponto de 

articulação.  
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  Observa-se ainda um número elevado de substituições que compartilharam com seus 

alvos três dos quatro pontos analisados, 71.2% no primeiro teste e 60% no segundo teste.  

 

4.3 - Síntese dos Resultados Obtidos 

É possível observar alguns resultados interessantes e que concordam com a literatura 

em relação à dificuldade de explicar a habilidade de percepção e reconhecimento da palavra 

falada através das características de constância e invariância dos fonemas como bem 

ressaltou Jusczyk e Luce (cf. cap.1).  Um exemplo disto foi a percepção do fone [x] em 

ambiente de co-articulações diferentes. O item ROL [xçUªª] apresentou 15,5% de erros de 

percepção, enquanto o item RIR [xiR] apresentou 48% de erros apesar de o item ROL ser 

apresentado como menos frequente nos dois corpora utilizados como referência neste 

trabalho. Esta diferença parece mostrar que o segmento fonético tem o seu reconhecimento 

favorecido ou desfavorecido de acordo com o contexto fonético como observado por Ohala 

& Ohala (1998, cf. cap. 1). 

Outro dado observado até aqui foi o comportamento diferenciado das faixas etárias, 

principalmente comparando-se os adultos às crianças, parecendo demonstrar que a 

percepção depende de uma série de fatores como experiência e exposição aos sons da língua 

de forma continuada. Ou seja, a percepção vai além do limiar auditivo e para, através dele 

ativar representações fonológicas invariáveis. 

Em relação aos erros de percepção, traduzidos em omissões e produções diferentes 

do alvo, foi observada uma tendência das substituições a se manterem dentro de suas 

classes principais, ou seja, dentro da classificação de consoantes em obstruintes e soantes. 

Por exemplo, no teste de Monossílabos, 89,7% das substituições compartilharam com o 

alvo a classe principal. Semelhantemente no teste de Repetição de Sílabas, o 
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compartilhamento da classe principal ocorreu em 91% dos casos. No teste de 

Monossílabos ainda ocorreu 79,7% de compartilhamento de traço de sonoridade e no de 

Sílabas 70%. No teste do PAC, alvo e substituições compartilharam o modo de articulação 

por 59,9% das vezes e no teste de sílabas, por 42%. O ponto de articulação foi a 

característica menos compartilhada, com 24,3% no teste de Monossílabos, e 41% no teste 

de Sílabas. Os resultados dos dois testes foram bastante semelhantes, pois a proximidade 

dos resultados entre ponto e modo de articulação se deu apenas na faixa das crianças do 

teste de sílabas. 

Foi também observado que no teste de Monossílabos, 71,2% das substituições 

compartilharam com seus alvos três das quatro características fonéticas analisadas, e no teste 

de sílabas, 60%. 
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5- CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, na tentativa de encontrar os caminhos pelos quais a palavra ouvida é 

reconhecida, foram levantadas, no capítulo 3, algumas hipóteses de acordo com o quadro 

teórico apresentado nos capítulos 1 e 2. A primeira diz respeito à relação entre a percepção 

da fala e o armazenamento feito através da experiência, experiência esta que permitiria a 

formação de uma nuvem de exemplares de informações linguísticas e não linguísticas 

promovendo representações mais ou menos robustas em crianças, adolescentes e adultos nos 

níveis de representação relevantes para os testes em questão: o nível fonético paramétrico e o 

da representação no léxico. O papel fundamental da experiência na formação desta nuvem de 

exemplares viabilizaria observar o efeito da idade em relação ao reconhecimento da palavra 

falada.  

Os resultados mostraram que há sim uma relação entre idade e reconhecimento da 

palavra falada. Os achados deste trabalho levam a crer que as representações dos adultos são 

mais robustas que das crianças e dos adolescentes. Isto pode ser observado no índice 

crescente do número de erros dos adultos para as crianças, passando pelos adolescentes no 

teste de Monossílabos. Os adultos apresentaram 5,65% de erros em todas as respostas, os 

adolescentes apresentaram 15,6% e as crianças, apresentando mais erros que as duas faixas 

anteriores unidas, mostraram 22,5% de percepção diferente do alvo. 

No teste de Repetição de Sílabas também foi observado o efeito da idade com o 

índice de 3.6% de erros de percepção na faixa dos adultos e, entre substituições e omissões, 

um índice de 16,3% de erros na faixa das crianças.  

A segunda hipótese levantou o pressuposto da organização do léxico em redes 

segundo a qual os itens lexicais são armazenados de forma eficiente em uma rede de relações 

semânticas e fonológicas, ou seja, as regularidades e similaridades observadas nos itens 
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linguísticos seriam usadas na estrutura de armazenagem.  Através da realização dos testes 

seria possível observar se a sistematicidade dos erros de percepção encontrados está 

direcionada para substituições que preservam características sonoras do estímulo, isto é, 

pertencem a mesma vizinhança lexical do estímulo. Embora as substituições nem sempre 

correspondam a itens lexicais da língua, mas a pseudopalavras com diversas semelhanças 

com o alvo, os resultados obtidos nas duas testagens corroboram esta hipótese em que é 

possível observar que no teste de Monossílabos, 71,2% das substituições, e no teste de 

Sílabas, 60% das substituições compartilharam com seus alvos três das quatro características 

fonéticas analisadas. Foi observado ainda que, em ambos os testes, aproximadamente 90% 

das substituições mantiveram-se na mesma classe principal de seus alvos. 

Quanto aos efeitos de frequência, que foi a terceira hipótese levantada, houve 

dificuldade em realizar observações conclusivas. No teste de Monossílabos, os itens de 

diferentes classes morfológicas, de forma geral, foram bem percebidos pelos adultos 

demonstrando que a falta de contexto e de relação entre os itens e a diferença nos índices de 

frequência não influenciaram na percepção. A faixa dos adolescentes e principalmente a 

faixa das crianças apresentaram mais dificuldades em identificar os itens. Entre os corpora 

pesquisados, no entanto, não foi possível encontrar uma relação de causa e efeito entre 

frequência de ocorrência – frequência de token - e a percepção dos itens.  

Quanto à hipótese sobre a frequência de type, também não foi possível observar a 

relação desta com a percepção das sílabas. Porém, estes estudos devem ser aprofundados, 

pois neste teste as sílabas estão fora do contexto da palavra e não sabemos se isto modifica o 

padrão de influência que a frequência exerce sobre a percepção no processo de 

ativação/inibição. 

A partir da observação dos resultados das relações de frequência dos testes utilizados 

nesta pesquisa, faz-se pensar na necessidade da elaboração de uma lista que utilize itens com 



 102

critérios de frequência e classes morfológicas mais definidos para que a análise do próprio 

teste venha ser facilitada e os resultados melhor explorados. 

Conforme ainda pudemos observar neste trabalho, parece que o fenômeno de co-

articulação também influenciou o reconhecimento de alguns itens. Um exemplo disto foi a 

percepção do fone [x] em ambiente de co-articulações diferentes. O item ROL [xçUªª] 

apresentou 15,5% de erros de percepção, enquanto o item RIR [xiR] apresentou 48% de erros.  

Os resultados mostraram ainda que quando há substituição de uma consoante por 

outra, a tendência de manutenção das características do alvo segue uma tendência. A 

primeira tendência é a manutenção da classe principal, determinando se a consoante é 

obstruinte ou soante. Por exemplo, as obstruintes, quando ocorrem erros de percepção, 

tendem a ser substituídas por outra obstruinte, ou omitidas, mas dificilmente são percebidas 

como soantes. Em segundo lugar há uma tendência muito forte  para se manter o traço de 

sonoridade.  Em terceiro lugar, de modo geral, vem a tendência a se manter o modo de 

articulação. O ponto de articulação mostrou ser a característica menos preservada numa 

substituição, porém foi possível observar que nas faixas etárias de crianças pode haver uma 

proximidade entre o índice de preservação das características de modo e ponto de 

articulação.  

Em resumo, esta pesquisa teve como objetivo investigar, em situação de teste, em que 

medida a sistematicidade na recorrência dos erros de interpretação de palavra falada pode 

subsidiar a discussão de hipóteses sobre a representação mental dos itens lexicais e a 

organização do léxico. O trabalho conjugou questões de percepção e reconhecimento da 

palavra falada, tomando por base os fundamentos teóricos dos modelos 

multirrepresentacionais. Os resultados revelaram: 1) a importância do armazenamento feito 

através da experiência para a formação de nuvens de exemplares de representações 

linguísticas, uma vez que crianças e adolescentes apresentaram mais erros de percepção que 
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adultos; 2) e que as substituições realizadas, na maioria, apresentam um grau significativo de 

semelhança com o segmento alvo em suas características fonéticas, dando suporte à hipótese 

que defende que as regularidades e similaridades observadas nos itens linguísticos são usadas 

na estrutura de armazenagem. 

A realização deste trabalho ressalta a mútua contribuição entre a Linguística e a 

Fonoaudiologia. A Linguística, como uma ciência que desenvolve teorias, auxilia a 

Fonoaudiologia  a compreender o comportamento linguístico do falante, dando mais 

densidade e qualidade à prática fonoaudiológica. A Fonoaudiologia dá à Linguística a 

concretude, a oportunidade de observar dados que comprovem ou refutem suas teorias. Estas 

duas ciências não podem ser divorciadas, pois a sua união concentra conhecimentos relativos 

a um bem que define o ser humano como tal, a linguagem.  
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ANEXOS  
 
1- Apresentação dos dados – sem ruído – adultos - Monossílabos 
 
Faixa A 
adultos 1 

DFO-D1 
homem 

DFO-
D2 

DSMA-D1 
mulher 

DSMA-
D2 

AJMC-D1 
homem 

AJMC-
D2 

SSCO-D1 
homem 

SSCO-
D2 

LFAA-D1 
homem 

LFAA 
-D2 

Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS           0 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR   [fiS] [fix]   [fiS] [fix] [fiS] [fiS] 6 
8. BOI       [oI9]   [oI9] 2 
9. VAI           0 
10. MEL       [meUª]    1 
11. NU     [lu] [lu]     2 
12.LHE [Ze]        [Ze] [Ze] 3 
13. CAL           10 
14. MIL   [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] 8 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ   [¥a] [¥a]       2 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL   [soUª]  [soUª]    [soUª]  3 
 1 0 4 3 3 2 4 2 4 4  
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Faixa A 
adultos 2 

KR-D1 
mulher 
 

KR-
D2 

LCOS-D1 
mulher 
 

LCOS -
D2 

TSV-D1 
mulher 
 

TSV -D2 BAS-D1 
mulher 

BAS-D2 SFS-D1 
mulher 

SFS-D2 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL  [sçw]         1 
4. PUS           0 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR [seIªS] [sex] [vix]  [sex] [sex] [fix]  [fiS] [fiS] 8 
8. BOI [boI9S]          1 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU não resp [lu]         2 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL   [meU9] [meU9] [meU9]    [meUª]  3 
15. TEM           0 
16. DIL [dew]          1 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM [zi‚]          1 
20. NHÁ  [¥a]         2 
21. CÃO não resp          1 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER         [¥ex]  1 
25. SUL   [soU9]        1 
 6 4 3 1 2 1 1 0 3 1  
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Faixa A 
adultos 3 

MLSO-D1 
mulher 
 

MLSO-
D2 

LSS-D1 
mulher 

LSS-
D2 

MCML-D1
mulher 

MCML-
D2 

CNR-D1 
mulher 

CNR-D2 JVA-D1 
homem 

JVA-
D2 

Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS     [us]      1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR  [fix]         1 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU        [lu]   1 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª]  9 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER   [¥ex]        1 
25. SUL       [soUª]    1 
 0 2 2 1 2 1 2 2 1 0  
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Faixa A 
adultos 4 

LRVB-D1 
mulher 
 

LRVB-
D2 

TMR-D1 
mulher 

TMR-
D2 

JP-D1 
homem 

JP-D2 DPP-D1 
mulher 

DPP-D2 VL-D1 
mulher 

VL-D2 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS         [putS]  1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR     [fix] [fix]     2 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU           0 
12.LHE  [¥ex]         1 
13. CAL           0 
14. MIL [meUª] [meUª] [meUª] [meUª]     [meUª] [meUª] 6 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL   [soUª]        1 
 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1  
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Faixa A 
adultos 5 

AGPC-D1 
mulher 
 

AGPC-
D2 

ALBC-D1 
homem 

ALBC -
D2 

AMA-D1 
homem 

AMA-
D2 

SEPB-D1 
mulher 

SEPB -
D2 

LH-D1 
homem 

LH-D2 Total 

1. TIL           0  
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS           0 
5. FAZ           0 
6. GIM [dZi‚]          1 
7. RIR [fiS] [vix] [fiS] [fiS]   [six]    5 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL     [lEw] [lEw]     2 
11. NU         [lu] [lu] 2 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL [meUª] [meUª]   [meUª] [meUª] [meUª] [meUª]   6 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM  [kãUª] não resp        2 
23. SEIS           0 
24. LER   não resp        0 
25. SUL [soUª]   não resp     [soUª] [soUª] 4 
 4 3 3 2 2 2 2 1 2 2  
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Faixa A 
adultos 6 

LMG-D1 
mulher 
 

LMG-D2 LSAX-D1 
mulher 

LSAX-
D2 

ECV-D1 
mulher 

ECV-
D2 

LPB-D1 
mulher 

LPB-D2 ASF-D1 
mulher 

ASF-
D2 

Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS [us]          1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR [sex]    [fix] [fix]     3 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU           0 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL  [meUª] [meUª] [meUª]   [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] 7 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER     [¥ex]      1 
25. SUL [soUª]  [soUª]        2 
 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1  
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Faixa  A 
adultos 7 

FGO-D1 
mulher 

FGO-D2 ED-D1 
homem 

ED-D2 PG-D1 
homem 

PG-D2 VSN-D1 
mulher 

VSN-D2 EC-D1 
homem 

EC-D2 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS         [uS]  1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR       [fiX]    1 
8. BOI   [oIª]        1 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU           0 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL [meU9] [meU9]         2 
15. TEM           0 
16. DIL       [tSiw]    1 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM       [tãU]    1 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL           0 
 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0  
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2- Apresentação dos dados – sem ruído – adolescente - Monossílabos 
 

 

 

 
 
 
 
 

Faixa  A 
adolescen
tes  1 

CLR-D1 
13 -menina 

CLR-D2 
13-menina 

RLR-D1 
17-menino 

RLR-D2 
17-menino 

PLC-D1 
16-menina 

PLC-D2 
16-menina 

EFMA-D1 
14-menino 

EFMA-D2 
14-menino 

ASC-D1 
15-menino 

ASC-D2 
15-menino 

Total 

1. TIL            
2. JAZ [ZEs]           
3. ROL            
4. PUS            
5. FAZ            
6. GIM            
7. RIR [fiS] [fiS] [fiS] [fiS]   [siS] [feS]    
8. BOI        [oIªª]    
9. VAI            
10. MEL         [meU9]   
11. NU não resp [lu]     [mu]     
12.LHE [vê]         [Ze]  
13. CAL            
14. MIL [meU9] [meU9] [leUª] [meU9] [meU9] [meU9]   [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL            
17. DOR [dos] [dos]          
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO            
22. TOM [tu‚]  [tu‚] [tu‚]        
23. SEIS            
24. LER            
25. SUL [soUª] [soUª] [so‚] [so‚]   [soUª] [soUª]    
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Faixa  A 
adolescen 
tes 2 

NSM-D1 
11-menina 

NSM-D2 
11-menina 

GLA-D1 
12-menina 

GLA-D2 
12-menina  

TSM-D1 
11-menina 

TSM-D2 
11-menina 

JVGP-D1 
12-menino 

JVGP-D2 
12-menino 
 

LXO-D1 
14-menino 

LXO-D1 
14-menino 

Total 

1. TIL     [teUª] [teUª]      
2. JAZ            
3. ROL            
4. PUS   não resp  [poIªS] [poIªS]      
5. FAZ            
6. GIM   [ZiS]   [ZiS] [Zi]     
7. RIR [sex] [sex] [fiS] [seISª] [seISª] [fiS] [Si] [SiS] [fis] [fes]  
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL            
11. NU   [lu]  [bo] [vo]  [mu]    
12.LHE [ve] [me]     [Ze]     
13. CAL   [ka]  [ve]       
14. MIL [meU9]    [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9]  
15. TEM [te]           
16. DIL [dew]    [dew] [dew]      
17. DOR  [boIª] [doIªªS]         
18. CHÁ            
19. ZUM  não resp          
20. NHÁ            
21. CÃO [tew]  [te] não resp  [tãUª]       
22. TOM [tu‚] [to] [te]  [tu‚] [toUª]   [tu‚]   
23. SEIS            
24. LER [les]  [me]    [les]        
25. SUL [soUª] [so] [soUª] [soUª] [soUª] [soUª] [sõ] [sõ] [soUª] [soUª]  
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Faixa  A 
adolescen
tes 3   

VTO-D1 
15-menino 

VTO-D2 
15-menino 

EFS-D1 
12-menino 

EFS-D2 
12-menino 

SFS-D1 
13-menina 
 

SFS-D2 
13-menina 
 

AMR-D1 
14-menino 

AMR-D1 
14-menino 

LC –D1 
17-menina 

LC –D1 
17-menina 

Total 

1. TIL [siw]           
2. JAZ            
3. ROL     [sçw] [sçw]      
4. PUS        [mus]    
5. FAZ            
6. GIM            
7. RIR [feS] [feS] [sex] [sex]   [sex]     
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL            
11. NU   [lu]  [lu] [lu] [bu] [lu]   [lu]  
12.LHE [Ze]    [ve] [lex]      
13. CAL            
14. MIL [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9]  [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL [dew]           
17. DOR            
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO   [tSu‚‚‚] [tu‚‚‚]        
22. TOM   [tu‚‚‚] [tu‚‚‚]        
23. SEIS            
24. LER            
25. SUL        [sukU] [soUª]   
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Faixa A 
adoles 4 

MB-D1 
M 11 

MB-D2 
M 11 

HS-D1 
F 11 

HS-D2 
F 11 

GSR-D1 
M 11 

GSR-D2 
M 11 

GD-D1 
M 12 

GD-D2 
M 12 

LFM-D1 
M 12 

LFM-D2 
M  12 

CBA-D1 
F 13 

CBA-D2 
F 13 

Total 

1. TIL             0 
2. JAZ [Za]    [Za]  [Za]      3 
3. ROL     [Xo]  [sçw]      2 
4. PUS [uXsU]    [uXsU]  [kuS]  [uS] [uS]   5 
5. FAZ     [fasI] [fasI]       2 
6. GIM             0 
7. RIR [SiX] [fiX] [fiS] [fiS] [fiX] [SiX] [fiX]    [fiX] [fiX] 9 
8. BOI         [oI9] [voI9]   2 
9. VAI             0 
10. MEL             0 
11. NU             0 
12.LHE         [Ze]  [le]  2 
13. CAL             0 
14. MIL         [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] 4 
15. TEM     [teI9] [te)̄ U]       2 
16. DIL [tSiw]    [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw]   7 
17. DOR             0 
18. CHÁ             0 
19. ZUM            [ZuÚ] 1 
20. NHÁ         [na]    1 
21. CÃO             0 
22. TOM             0 
23. SEIS             0 
24. LER             0 
25. SUL [soU9]            1 
 5 1 1 1 7 4 5 1 6 4 3 3  
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Faixa A 
adoles 5 

TC-D1 
F 14 

TC-D2 
F 14 

JQ-D1 
M 14 

JQ-D2 
M 14 

FM-D1 
M 15 

FM-D2 
M 15 

LFS-D1 
M 16 

LFS-D2 
M 16 

GSS-D1 
M 15 

GSS-D2 
M 15 

Total 

1. TIL           0  
2. JAZ           1 
3. ROL   [kçw]     Não identif   2 
4. PUS         [uS]  1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR   [fiX] [fiX]     [fiX]  3 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU           0 
12.LHE           0 
 13. CAL           0 
14. MIL [meU9] [meU9]      [meU9]  [meU9] 4 
15. TEM           0 
16. DIL   [dZi] [dZi]       2 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS     [feI ªS]      1 
24. LER           0 
25. SUL           0 
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3- Apresentação dos dados – sem ruído – crianças - Monossílabos 
 
Faixa  A 
crianças 1 

GGL-D1 
5-menino 

GGL-D2 
5-menino 

JPP-D1 
5-menina 

JPP-D2 
5-menina 

JVRN-D1 
9-menino 

JVRN-D2 
9-menino  

EFMA-D1 
8-menino 
 

EFMA-D1 
8-menino 
 

JVAS-D1 
8- menino 

JVAS-D1 
8- menino 

Total 

1. TIL         [Siw] [Siw]  
2. JAZ [aIªS] não resp          
3. ROL      [sçw]   [sçw]  [sçw]   
4. PUS       [pçS]     
5. FAZ         [sas]   
6. GIM     [ZiS] [Zi]      
7. RIR [viduS] [viduS]  [fix] [seIªS] [feS] [SiS] [SiS] [Sis] [fiS]  
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL     [nEw]       
11. NU [fogu] [mamãUª]   [u] [nãU]ª  [lu] [lu] [mu] [mu]  
12.LHE [Ze] [Ze] [lex] [lex] [Ze]   [Ze]     
13. CAL  [taw]          
14. MIL [dZiw]  [meU9] [meU9]   [meU9] [meU9] [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL      [tSiw]    [tSiw]  
17. DOR [doS] [doS]   [doIªªS]    [dos]   
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO [tãU]ª [tu‚]        [tu‚]  
22. TOM [tu‚] [tu‚] [tu‚] [tu‚]     [tu‚] [tu‚]  
23. SEIS            
24. LER não resp  [lES]   [leS]       
25. SUL     [sçw] [sçw]       
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 Faixa A 
crianças 2 

DFS-D1 
10-menino 

DFS-D2 
10-menino 
 

PMR-D1 
10- menina 

PMR-D2 
10- menina 

WTO-D1 
10-menino 
 

WTO-D2 
10-menino 
 

KJB-D1 
6-menino 
 

KJB-D2 
6-menino 

CABL-D1 
9-menino 

CABL-D2 
9-menino 
 

Total 

1. TIL      [Siw]      
2. JAZ   [dZas] [Za]        
3. ROL          [sçw]  
4. PUS   [us] [us]   [uS]   [uxsU]  
5. FAZ       [saS]     
6. GIM            
7. RIR [feIªªS] [seIªªS] [fiS]  [seIªªS] [seIªªS] [SiS] [SiS] [feIªªS] [feIªªS]  
8. BOI    [oIªª]        
9. VAI            
10. MEL     [mEw]       
11. NU   [lu]    não resp  [lu] [lu]  
12.LHE [Ze] [Ze]   [Ze] [¥ex] [le]     
13. CAL            
14. MIL [meU9] [meU9] [meU9]   [meU9]   [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL          [kiw]  
17. DOR     [dos]    [dos] [dos]  
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO            
22. TOM   [kãUª] [ ªtox]     [tu‚] [tu‚]  
23. SEIS            
24. LER         [les]   
25. SUL [soUª] [soUª] [soUª]      [soUª]   
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Faixa A 
crianças 3 

CC-D1 
F  7 

CC-D2 
F 7 

JMV-D1 
F 7 

JMV-D2 
F 7 

RMES-D1 
M 7 

RMES-D2 
M 7 

VAF-D1 
M 7 

VAF-D2 
M 7 

JRC-D1 
F 6 

JRC-D2 
F 6 

Total 

1. TIL           0 
2. JAZ     [Za]      1 
3. ROL      [XoU9] [sçw]    2 
4. PUS   [uS] [uS] [uS] [uS] [uXsU]   [uS] 6 
5. FAZ [fRaS]           1 
6. GIM   [Zi)S]        1 
7. RIR [fiS]   não repet [XiS] [SiX] [SiS] [fiS]  [SiS] [sik] 8 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL       [lEU9]    1 
11. NU  [lu] [lu] [lu]      [lu] 4 
12.LHE [Ze] [Ze] [le]  [Ze] [¥eX] [Ze]    6 
13. CAL          [kãU9] 1 
14. MIL           0 
15. TEM         [te]  1 
16. DIL      [Ziw]   [tSiw] [tSiw] 3 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ  [¥a]         1 
21. CÃO           0 
22. TOM   [pãU9]        1 
23. SEIS           0 
24. LER         [E]  1 
25. SUL   [soU9] [suX]       2 
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Faixa A 
crianças 4 

GL-D1 
M 8 

GL-D2 
M8 

GuB-D1 
M 8 

GuB-D2 
M 8 

ABT-D1 
F 10 

ABT-D2 
F 10 

GAF-D1 
M 10  

GAF-D2 
M 10 

GaB-D1 
M 9 

GaB-D2 
M 9 

DV-D1 
F 10 

DV-D2 
F 10 

Total 

1. TIL         [kiw]    1  
2. JAZ             0 
3. ROL     [sçw]        1 
4. PUS [lus] [buS] [usU]  [uS] [uXsU]  [uS] [uXsU] [uXsU] [XuS] [XuS] 10 
5. FAZ     [paS]        1 
6. GIM   [Si)<]          1 
7. RIR [fRiS] [fiS]   [fiS] [fiX] [seX] [seX]  [fiS]   7 
8. BOI             0 
9. VAI             0 
10. MEL             0 
11. NU [lu] [lu]     [lu]  [lu]    4 
12.LHE     [Ze]  [Ze]      2 
13. CAL             0 
14. MIL       [meU9]   [meU9]  [meU9] 3 
15. TEM             0 
16. DIL [tSiw] [tSiw] [tSiw]      [tSiw]  [tSiw] [tSiw] 6 
17. DOR           [toX]  1 
18. CHÁ             0 
19. ZUM             0 
20. NHÁ             0 
21. CÃO     [kaw]        1 
22. TOM [tãU9]            1 
23. SEIS             0 
24. LER         [¥eX] [¥eX]   2 
25. SUL             0 
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4- Apresentação dos dados - com ruído – adultos - Monossílabos 
 
Faixa 
adultos 
1B 

DFO-D3 
homem 

DFO-D4 DSMA-D3 
mulher 

DSMA-
D4 

AJMC-D3 
homem 

AJMC-
D4 

SSCO-D3 
homem 

SSCO-
D4 

LFAA-D3 
homem 

LFAA –D4 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS        [buS]   1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR         [fiS] [fix] 2 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU     [lu] [lu]    [lu] 3 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL   [meUª] [meUª] [meUª] [meUª]   [meUª] [meUª] 6 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL           0 
 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3  
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Faixa 
adultos 
2B 

KR-D3 
mulher 
 

KR-D4 LCOS-D3 
mulher 
 

LCOS- D4 TSV-D3 
mulher 
 

TSV –D4 BAS-D3 
mulher 

BAS-D4 SFS-D3 
mulher 

SFS-D4 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS   [pu]        1 
5. FAZ           0 
6. GIM           0 
7. RIR           0 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU     [lu]      1 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL     [meUª] [meUª]   [meUª] [meUª] 4 
15. TEM [tRe‚Iª]          1 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ [¥a]          1 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL           0 
 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1  
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Faixa 
adultos 
3B 

MLSO-D3 
mulher 
 

MLSO-
D4 

LSS-D3 
mulher 

LSS-
D4 

MCML-D3
mulher 

MCML-
D4 

CNR-D3 
mulher 

CNR-D4 JVA-D3 
homem 

JVA-D4 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ   [Za] [Za]       2 
3. ROL           0 
4. PUS     [uIª] [uIª]     2 
5. FAZ   [pa] [pa]       2 
6. GIM            
7. RIR         [ix] [ix] 2 
8. BOI         [oIªtU]  1 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU   [lu]    [mu]    2 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL  [meUª]  [meUª]   [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] 6 
15. TEM [tReS]          1 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER    [¥ex]       1 
25. SUL           0 
 1 1 3 4 1 1 2 1 3 2  
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Faixa 
adultos 
4B 

LRVB-D3 
mulher 
 

LRVB-
D4 

TMR-D3 
mulher 

TMR-
D4 

JP-D3 
homem 

JP-D4 DPP-D3 
mulher 

DPP-D4 VL-D3 
mulher 

VL-D4 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS          [us] 1 
5. FAZ [fax]          1 
6. GIM           0 
7. RIR           0 
8. BOI [oIª]          1 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU           0 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL  [meUª]  [meUª]     [meUª] [meUª] 4 
15. TEM           1 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL           0 
 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2  
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Faixa 
adultos 
5B 

AGPC-D3 
mulher 
 

AGPC-
D4 

ALBC-D3 
homem 

ALBC –
D4 

AMA-D3 
homem 

AMA-
D4 

SEPB-D3 
mulher 

SEPB –
D4 

LH-D3 
homem 

LH-D4 Total 

1. TIL            
2. JAZ            
3. ROL            
4. PUS      [uS]      
5. FAZ            
6. GIM            
7. RIR [vix]  [fix]         
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL     [lEw]       
11. NU            
12.LHE            
13. CAL            
14. MIL   [meUª] [meUª] [meUª] [meUª] [meUª]     
15. TEM            
16. DIL            
17. DOR            
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO            
22. TOM            
23. SEIS            
24. LER            
25. SUL          [soUª]  
 1 0 2 1 2 2 1 0 0 1  
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Faixa 
adultos 
6B 

LMG-D3 
mulher 
 

LMG-D4 LSAX-D3 
mulher 

LSAX-
D4 

ECV-D3 
mulher 

ECV-D4 LPB-D3 
mulher 

LPB-D4 ASF-D3 
mulher 

ASF-D4 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL           0 
4. PUS           0 
5. FAZ       [pas]   [pas] 2 
6. GIM           0 
7. RIR           0 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL           0 
11. NU           0 
12.LHE           0 
13. CAL           0 
14. MIL  [meUª]     [meUª]  [meUª] [meUª] 4 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM           0 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL           0 
 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2  
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Faixa 
adultos 
7B 

FGO-D1 
mulher 

FGO-D2 ED-D1 
homem 

ED-D2 PG-D1 
homem 

PG-D2 VSN-D1 
mulher 

VSN-D2 EC-D1 
homem 

EC-D2 Total 

1. TIL           0 
2. JAZ           0 
3. ROL não ident não ident     [sçw]    3 
4. PUS [uIªS] [us]         2 
5. FAZ [paIªS]     [paIªS]     2 
6. GIM           0 
7. RIR       [viX]    1 
8. BOI           0 
9. VAI           0 
10. MEL    [leX]       1 
11. NU           0 
12.LHE       [leX] [XiX]   2 
13. CAL           0 
14. MIL [meU9] [meU9]    [meU9]     3 
15. TEM           0 
16. DIL           0 
17. DOR            
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO          [kaw] 1 
22. TOM    [toX]     [doX]  2 
23. SEIS           0 
24. LER           0 
25. SUL [su]          1 
 5 3 0 2 0 2 3 1 1 1  
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5- Apresentação dos dados -com ruídos – adolescentes - Monossílabos 

 
Faixa B 
adolescen
tes  1 

CLR-D3-
13-menina 
 

CLR-D4-
13-menina 
 

RLR-D3 
17-menino 

RLR-D4 
17-menino 

PLC-D3 
16-menina  

PLC-D4 
16-menina  

EFMA-D3 
14-menino 

EFMA-D4 
14-menino 

ASC-D3 
15-menino 

ASC-D4 
15-menino 

Total 

1. TIL            
2. JAZ            
3. ROL            
4. PUS não resp    [us] [us]      
5. FAZ            
6. GIM  não resp     [Zi]     
7. RIR [SiS] não resp [fiS] [fiS]   [fiS] [feS]    
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL            
11. NU  [miw] [mu] [mu]        
12.LHE            
13. CAL            
14. MIL não resp [meU9]   [meU9] [meU9]   [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL            
17. DOR            
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO            
22. TOM   [tu‚] [tu‚]        
23. SEIS            
24. LER            
25. SUL [soUª] [soUª] [sõ] [sõ‚‚]   [sõ] [soUª] [soUª] [soUª]  
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Faixa  B 
adolescen
tes  2  

NSM-D3 
11-menina 

NSM-D4 
11-menina  

GLA-D3 
12-menina  

GLA-D4 
12-menina 

TSM-D3 
11-menina 

TSM-D4 
11-menina 

JVGP-D3 
12-menino 

JVGP-D4 
12-menino 

LXO-D1 
14-menino 

LXO-D1 
14-menino 

Total 

1. TIL            
2. JAZ            
3. ROL            
4. PUS   [uS]    [uS] [uxsU]    
5. FAZ            
6. GIM [Ze]  [Zi]  [ZiS] [Zis] [Zis]       
7. RIR [si] [SiS] [fiS]  [fiS] [fix] [Sis] [vex] [fis] [fis]  
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL            
11. NU  [nãUª] [¥u] [mEw]   [mu]   [lu]   
12.LHE [ve]   [¥ex]        
13. CAL            
14. MIL     [meU9]  [meU9] [meU9] [meU9] [meU9]  
15. TEM [pe]           
16. DIL [kiw]           
17. DOR            
18. CHÁ            
19. ZUM      [lu‚]      
20. NHÁ            
21. CÃO            
22. TOM  [tu‚] [te]     [tu‚]    
23. SEIS            
24. LER            
25. SUL [soUª] [soUª] [soUª] [soUª] [soUª] [soUª] [sõ] [sõ] [soUª]   
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Faixa  B 
adolescen
tes  3 

VTO-D3 
15-menino 

VTO-D4 
15-menino 

EFS-D3 
12-menino 

EFS-D4 
12-menino 

SFS-D3 
13-menina 
 

SFS-D4 
13-menina 
 

AMR-D3 
14-menino 

AMR-D4 
14-menino 

LC –D3 
17-menina 
 

LC –D4 
17-menina  

Total 

1. TIL            
2. JAZ            
3. ROL            
4. PUS       [xus] [xus]     
5. FAZ        [paS]    
6. GIM            
7. RIR não resp  [tSixs] [six]        
8. BOI            
9. VAI            
10. MEL            
11. NU    [lu]    [lu]  [lu]  
12.LHE     [lex] [lex]      
13. CAL            
14. MIL [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] [meU9]   [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL            
17. DOR            
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO   [tu‚] [tu‚]        
22. TOM   [tu‚] [tu‚]        
23. SEIS            
24. LER            
25. SUL            
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Faixa B 
Adoles 4 

MB-D3 MB-D4 HS-D3 HS-D4 GSR-D3 GSR-D4 GD-D3 GD-D4 LFM-D3 LFM-D4 CBA-D3 CBA-D4 Total 

1. TIL             0 
2. JAZ             0 
3. ROL [sogRU] não ident não ident     [sçw] não ident não ident [Xu´] [tSiw] 8 
4. PUS [uXsU] [uXsU] [uIªS]  [uXsU] [uXsU]  [kuIªS] não ident [uIªS] [uIªS] [uS] 10 
5. FAZ [paIªS] [paIªS] [paIªS]    [paIªS]      4 
6. GIM   [Ze)] [Ze)]     [Ziw] [Ze] [Ziw] [Ziw] 6 
7. RIR não ident [siX] [iX] [iX] não ident  [sI»giX]      6 
8. BOI [maI 9] [oI9tU]   [oI9] [oI9]  [foI9]  [oI9] [oI9] [foI9] 8 
9. VAI  [paI9]           1 
10. MEL       [meU9] [meU9] [meU9] [meU9]   4 
11. NU [u)]  [u)] [lu] [u]     [lu)] não ident [meU9] 7 
12.LHE   [leX]      [leX] [Ze]  [Xe] 4 
13. CAL        [tãU9]     1 
14. MIL   [meU9] [meU9]     [meU9] [meU9] [meU9] [meU9] 6 
15. TEM             0 
16. DIL [tSiw] [tSiw]  [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw] [tSiw]   (9) 
17. DOR       não ident      1 
18. CHÁ             0 
19. ZUM             0 
20. NHÁ             0 
21. CÃO             0 
22. TOM      [doX]    [to]   2 
23. SEIS             0 
24. LER             0 
25. SUL [so)<] [soU9]     [so)<]    [soU9] [suX] 5 
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Faixa B 
Adoles 5 

TC-D3 TC-D4 JQ-D3 JQ-D4 FM-D3 FM-D4 LFS-D3 LFS-D4 GSS-D3 GSS-D4 Total 

1. TIL [Ziw]          1  
2. JAZ           0 
3. ROL  [sõ<] não ident não ident não ident  não ident não ident   6 
4. PUS      [suw]     1 
5. FAZ [paI9S] [paI9S]   [paI9S] [paI9S]   [paI9S] [paI9S] 6 
6. GIM [Ziw] [Ziw]   [vivI]  [SeU9]    4 
7. RIR  não ident [viX] [fiX] [¥eX] [leX]   [viX]  6 
8. BOI  [oI9]         1 
9. VAI  [paI9S]         1 
10. MEL           0 
11. NU   [u)]       [mu )] 2 
12.LHE   [leX] [leX]       2 
13. CAL [kãU9] [tãU9]         2 
14. MIL           2 
15. TEM           0 
16. DIL         [tSiw]  1 
17. DOR           0 
18. CHÁ           0 
19. ZUM           0 
20. NHÁ           0 
21. CÃO         [kaw]  1 
22. TOM [tu)] [tu)] [zu)]   [doX] [to]    5 
23. SEIS     [feI 9S]      1 
24. LER     [¥eX] [¥eX]     2 
25. SUL    [soU9]       1 
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6- apresentação dos dados - com ruído – crianças - Monossílabos 

Faixa B 
crianças 1 

GGL-D3 
5-menino 

GGL-D4 
5-menino 

JPP-D3 
5-menina 

JPP-D4  
 5-menina  

JVRN-D3 
9-menino  

JVRN-D4 
9-menino  

EFMA-D3 
8-menino 

EFMA-D4 
8-menino 

JVAS-D3 
8- menino 

JVAS-D4 
8- menino 

Total 

1. TIL          [Siw] [Siw]  
2. JAZ   [Za]         
3. ROL     [sçw]        
4. PUS  [uS]     [uS] [uS] [us]   
5. FAZ    [pas]        
6. GIM  não resp   [Zi]       
7. RIR não resp [dZis]   [SiS]  [SiS] [Sis] [fiS] [fiS]  
8. BOI    não resp        
9. VAI            
10. MEL            
11. NU [mu] [lu]    [miw] [lu]  [lu] [lu]   
12.LHE [Ze] [Ze] [lex]         
13. CAL [taw] [taw]           
14. MIL   [meU9] [meU9]        
15. TEM [tRi‚]           
16. DIL      [ ªtSiw]      
17. DOR  [doS]          
18. CHÁ            
19. ZUM    não resp        
20. NHÁ            
21. CÃO [tSiw] [tRu‚]       [ku‚] [ku‚]  
22. TOM [tu‚] [tu‚] [tu‚] [tu‚]     [tu‚] [tu‚]  
23. SEIS       [ve]     
24. LER [leS] [leS]      [lEx]    
25. SUL     [sçw] [sãUªª]      
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Faixa B 
crianças 2 

DFS-D3 
10-menino 

DFS-D4 
10-menino 

PMR-D3 
10- menina 

PMR-D4 
10-menina  

WTO-D3 
10-menino 
 

WTO-D4 
10-menino 

KJB-D3 
6-menino 

KJB-D4 
6-menino 

CABL-D3 
9-menino  

CABL-D4 
9-menino 

Total 

1. TIL            
2. JAZ            
3. ROL            
4. PUS   [uxsU] [us]   [uS]  [uS]  [uxsU] [uxsU]  
5. FAZ            
6. GIM            
7. RIR [feIªªS] [feIªªS]    [ve]  [fix] [fix]    
8. BOI    [oIª]   [oIª] [oIª]    
9. VAI            
10. MEL     [vEw]       
11. NU     [noUªª]   [lu]    
12.LHE     [¥E]  [lex] [lex]    
13. CAL            
14. MIL [meU9] [meU9]  [meU9]     [meU9] [meU9]  
15. TEM            
16. DIL            
17. DOR            
18. CHÁ            
19. ZUM            
20. NHÁ            
21. CÃO            
22. TOM       [tu‚] [tu‚] [tu‚] [tu‚]  
23. SEIS            
24. LER     [¥E] [¥Ex]      
25. SUL  [soUª] [soUª]         
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Faixa B 
crianças 3 

CC-D3 CC-D4 JMV-D3 JMV-D4 RMES-D3 RMES-D4 VAF-D3 VAF-D4 JRC-D3 JRC-D4 Tota
l 

1. TIL      [kiw]     1 
2. JAZ           0 
3. ROL [kãU9] [Suw] [dZow] não ident não ident não ident [tSiX] [sçw] [sç] não ident 10 
4. PUS [duIªS]  não ident [isU]   não ident [uIªS] [uIªS] [u] 7 
5. FAZ [paIªS] [maI 9S] [pas] [pas] [paIªS]      5 
6. GIM [seI9S]  [Si)<]  não ident      3 
7. RIR    não ident não ident [feX] [fiX] [fRif] não ident [Sips] 7 
8. BOI [oI9]       [oI9] [oI]9 [o] 4 
9. VAI [aI9] [paIªS]  não ident [paI9] [aI99]     5 
10. MEL [meU9] [meU9]     [miw] [meU9]   4 
11. NU [miw] [miw] [lu] [lu] [nu)] [u)] [u)]  [u)] [miw] 9 
12.LHE [Xi] não ident [Xe] [me] [¯e] [Ze] [Ze]  [E] [leX] 9 
13. CAL  [kãU9]  [kãU9]    [kãU9] [kãU9] não ident 5 
14. MIL           0 
15. TEM   não ident não ident   [ki<)] [tRi)<]   4 
16. DIL  [tSiw]    não ident  [kiw] [tSiw] [tSiw] 5 
17. DOR [mãI 9] [doI9dU] não ident [toU9RU]     [du] [du] 6 
18. CHÁ           0 
19. ZUM   [Zu)<]        1 
20. NHÁ           0 
21. CÃO           0 
22. TOM  [tu)<]         1 
23. SEIS           0 
24. LER    [mu»lEX]       1 
25. SUL   [sow] [so)<]       2 
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Faixa B 
crianças 4 

GL-D3 GL-D4 GuB-D3 GuB-D4 ABT-D3 ABT-D4 GAF-D3 GAF-D4 GaB-D3 GaB-D4 DV-D3 DV-D4 Total 

1. TIL     não ident [Ziw]       2 (1) 
2. JAZ             0 
3. ROL [sçw] [tSiU] [dç] [çw] não ident [Za]  [bçl´] [sçw] não ident   9 
4. PUS [uIªS] [uIªS] não ident não ident não ident [uXsU] [uIªS] [uXsU] [uXsU] [uXsU] [uIªS] [uS] 12 
5. FAZ [paIªS] [paIªS] [paIªS]  [paªS]  [paIªS] [paIªS]   [vas] [kaS] 8 
6. GIM        [Ze]   [ZiS]  2 
7. RIR não ident [se»ReZ´] [se»giX] não ident não ident [viX]  [veX] [fiS] [iX]  [siXk] 10 
8. BOI [oI9] [oI9] [oI9] [oI9]   [oI9] [oI9]    [oI9] 7 
9. VAI [paI9] [faI 9]       [paRI] [paRI]   4 
10. MEL  [meU9]      [miw] não ident [meU9]  [meU9] 5 
11. NU [u)<] [u)<] [mu] [u»u]    [XuI9)<]  [u)<]   6 
12.LHE [leX] [leX]   [¥eX] [¥eX] [veX]    [Ze]  6 
13. CAL [kãU9] [kaU9] [kãU9]  [kãU9] [kãU9] [kãU9] [kãU9]     7 
14. MIL     [meU9]    [meU9] [meU9]   3 
15. TEM [tReI9] [tRi)<]           2 
16. DIL [tSiw] [tSiw]  [piw]  [tSiw]     [Ziw] [Ziw] 6 
17. DOR  [tõI9]  [toX] não ident        3 
18. CHÁ             0 
19. ZUM    [Zi)]      [Zu)<]   2 
20. NHÁ             0 
21. CÃO             0 
22. TOM [tãU9]    [tu)]  [usU] [doX]     4 
23. SEIS             0 
24. LER         [¥eX] [¥eX]   2 
25. SUL [sõ<] [sõ<]  não ident [sõ<] [sõ<]  [zu)<]     6 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar, em situação de teste, 
em que medida a sistematicidade na recorrência dos erros de 
interpretação de palavra falada pode subsidiar a discussão de 
hipóteses sobre a representação mental dos itens lexicais e a 
organização do léxico. O trabalho conjuga questões de percepção 
e reconhecimento da palavra falada, tomando por base os 
fundamentos teóricos dos modelos multirrepresentacionais. Os 
resultados revelaram: 1) a importância do armazenamento feito 
através da experiência para a formação de nuvens de exemplares 
de representações linguísticas, uma vez que crianças e 
adolescentes apresentaram mais erros de percepção que adultos; 
2) e que as substituições realizadas, na maioria, apresentam um 
grau significativo de semelhança com o segmento alvo em suas 
características fonéticas, dando suporte à hipótese que defende 
que as regularidades e similaridades observadas nos itens 
lingüísticos são usadas na estrutura de armazenagem. 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 142

 
 
 
BEZERRA, Sheila. Percepção da Fala em Situação de Teste: O Comportamento Linguístico 

analisado Sob a Ótica dos modelos Multirrepresentacionais. Tese de Doutorado em 

Linguística. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras, UFRJ. 142 p. mimeo, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This research aimed to investigate, in a test situation, to what 
extent the systematicity in recurrence of misinterpretation of the 
spoken word can support the discussion of hypotheses about the 
mental representation of lexical items and the organization of the 
lexicon. The study combines issues of perception and spoken 
word recognition, based on the multi-representational theoretical 
models. The results revealed: 1) the importance of storage made 
by the experience for the formation of clouds of examples of 
linguistic representations, since children and adolescents had 
more errors of perception than adults; 2) and that the 
substitutions made, in the majority, present a significant degree 
of similarity with the target segment in their phonetic 
characteristics, supporting the hypothesis that the regularities 
and similarities observed in linguistic items are used in the 
storage structure. 
 
 
 
 


