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1. No decorrer de uma pesquisa levada a cabo receritemente - A
LlNGUtSTICA NA CORRECAO DE DEFEITOS DE FALA -pude
observar dois casos de nisseis que substituiam, invariavelmente, III
por Ir/, em duas posi~Oes: a) na intervocalica: para por pala, cara por
cala etc.; b) nos encontros consonantais: pranto por planto, franco
por flanco etc.

Em ambos os casos, 0 III posvocillico nAo constituia problema:
era pronunciado (w), realiza~Aocorrente no dialeto social culto paulis-
ta. Urn deles apresentava tambem alguma dificuldade na escrita, con-
fundindo com frequencia 0 grafema I com 0 u, fato igualmente obser-
vavel na grafia de muitos falantes brasileiros nAo descencJ.entesde ja-
poneses.

Urn dos nisseis, M.N., 40 anos, exerce uma profissAo liberal e 0
outro, T.M.O., 21 anos, era minha aluna no 4.0 ano do Curso de Le-
tras, no Instituto de Letras, Hist6ria e Psicologia de Assis - UNESP.
Ambos tinham por lingua materna 0 japones. Em crian~a, no seio da
familia, s6 falaram japones, vindo a aprender 0 portugues, mais tar-
de, a partir dos grupos de brinquedo e depois na escola.

2. Trata-se de urn caso especial de rotacismo - troca doll! por Ir/.
Especial porque nio deve ser confundido com 0 rotacismo peculiar a
certos dialetos paulistas, notadamente os populares rurais. Nestes,
alem de origem diversa, 0 fen6meno jamais ocorre em posi~a:o inter-
vocalica - para por pala, por exemplo - como no caso dos dois nisseis
observados.

A origem da dificuldade dos nisseis explica-se pela interferencial
do sistema fonol6gico do japones, sua lingua materna, sobre 0 sistema
portugues, aprendido como lingua estrangeira. A interferencia e urn
dos problemas pelos quais a sociolingiiistica se tern interessado, e que



ela estuda como resultante do contato entre linguas (c.6, cap.!).
Do ponto de vista da psicopedatwgia das linguas estrangeiras,

constitui hoje verdade assente'que toda crianca, ao dominar 0 sistema
fonol6gico de sua lingua materna normalmente entre quatro e seis
anos, ingressa numa fase em que se torna, gradativamente, "surda"
aos sons das linguas estrangeiras, os quais nAo correspond am a fone-
mas na sua primeira lingua. SAomais ou menos raros os casos de pes-
soas que, depois de aprenderem a lingua materna, conservam uma
grande acuidade auditiva para os sons das linguas estrangeiras e uma
nAo menor flexibilidade de todo 0 "aparelho fonador", revelando,
por isso, uma especial aptidAo para esse tipo de aprendizagem.

Essa perda parcial da capacidade para aprender uma nova lingua,
depois de fixada a materna, foi explicada por Charles Fries, na apre-
senta~Aode urn livro de Robert Lad.o, consagrado ao ensino de linguas
estrangeiras. Segundo Fries, ao aprender a lingua materna, a crian~a
aprende nAo somente a discernir, receptiva e produtivamente, as opo-
si~Oesfonol6gicas de sua lingua: aprende tambem a ignorar as pro-
priedades fOnicas, que na sua lingua materna nAo desempenham tal
fun~Ao. Desenvolve, assim, 0 que ele chama de urn conjunto especial
de "pontos cegos", que a impedem de perceber oposi~Oes fonol6gicas
alheias Ii sua lingua (3, p. 5). Apoiado em pesquisas mais recentes,
Malmberg sustenta a mesma opiniAo:
A psicologia da percep~Ao nos ensinou que toda percep~Ao, seja ela da
visAo, da audi~Ao, do tato ou do olfato, e seletiva (5, p. 140. Grifo do
A.). .
Pesquisas em materia de fisiologia da audi~Ao e da'Percep~Ao auditiva
estabeleceram claramente que toda percep~A()oauditiva e em grande
parte fun~o de padrOes jll adquiridos pela experiencia (5, p. 144. Tra-
duzi).

Na minha longa experiencia de professor de frances, pude consta-
tar, a saciedade, a pertinencia dessas observa~Oes. Verifiquei tambem
a veracidade de outra observa~ao de Robert Lado: a tendencia natural
de quem aprenqe uma lingua estrangeira a reduzir os novos sons - fo-
nemas - da lingua estrangeira aos sons funcionais da sua lingua mater-
na, que apresentem maior semelhan~a com aqueles. Essa e a razAo pe-
la qual falantes de"portugues, por exemplo, geralmente nAo percebem
a nasal francesa Ill, em palavras como vin "vinho". Som funcional
inexistente em sua lingua, confundem-no com a vogal 00 - de va, fe-
minino de vlo -, que e a que mais se assemelha a vogal francesa. Eis
por que, querendo dizer, por exemplo, Ie vin est fort, "0 vinho e for-
te", acabam dizendo Ie vent est fort, "0 vento e forte".

E 0 que acontece com os nisseis: tendo aprendido primeiramente 0
japones, que nlo possui III, nAo "ouvem", emportugues, 0 som que
Ihe corresponde. ConseqUentemente, 0 confundem com 0 Irl brando
da lingua japonesa, que auditiva e articulatoriamente e 0 que mais se
aproxima ao nosso III.



Poucas sAGas linguas que distingiiem palavras opondo as chama-
das consoantes liquidas, como faz 0 portugues: alado/arado, gela/ge-
ra etc. SAo igualmente raras as que, como a nossa, tern dois fonemas
laterais e dois vibrantes: mala/malha; muro/murro (2, p. 24; 4, p. 45 e
117).

Em coreano, por exemploCl) e erl sAovariantes do mesmo fonema.
o coreano usa, portanto, indiferentemente, I ou r para a mesma pala-
vra, sem que isso acarrete mudan~a de significado dessa palavra. Em
grego moderno, embora I e r sejam fonemas, eles se neutralizam em
certas posi~Oes(2, p. 73).

E por essa razlo que Jakobson escreveu que e muito mais facil re-
conhecer a afinidade evidente nas con soantes liquidas do que depreen-
der 0 carater objetivo dessa afinidade (loc. cit). 0 sistema fonol6gico
do coreano, 0 do grego moderno, 0 fenomeno do rotacismo observa-
do em certos dialetos populares do portugues do Brasil, as form as
concorrentes, uma com I outra com r, que comparecem nos dialetos
cultos - berzebu e belzebu, frecha e flecha, aluguer e aluguel, frauta e
flauta, Creuza e Cleuza, alem de sierano e sielano (esta ainda nAo di-
cionarizada) - sAGtestemunhos eloqiientes dessa afinidade apontada
pelo grande lingUista.

3. ConelusOes:
a) 0 rotacismo de nisseis, que falam 0 portugues como segunda

lingua, difere do rotacismo de brasileiros, porque ocorre tambem
em posi~o intervocalica, 0 que nAo se verifica co~ falantes brasi-
leiros;

b) a causa determinante do rotacismo dos nisseis tambem e outra: re-
sulta de uma interferencia do sistema fonol6gico do japones sobre
o sistema portugues. Essa causa tern, portanto, um carater fonol6-
gico;

c) subsidiariamente, a afinidade existente entre as liqiiidas, apontada
por Jakobson, tambem contribui para esse tipo especial de rotacis-
mo. Essa causa tern urn carater acustieo artieulat6rio;

d) parece-me que para haver uma corre~Ao eficiente, nAo se pode dei-
xar de levar em conta essas causas. Convem, pois, que os primeiros
exercicios lingUisticos (precedidos necessariamente por exercicios
de adestramento dos musculos da lingua) se destinem a dar ao fa-
lante a consciencia de como 0 /11 e articulado e como ele se opOe ao
/r/, no sistema portugues.
Foi com base nessas conclusOes que procurei programar uma bate-

ria de exercicios para a corre~o de tal defeito. Deixo de apresenta-Ios
aqui, por nAocaberem no quadro exiguo desta Comuniea~ao.

NOTA
1. Francis Debyser define a interferencia a partir de tres pontos de

vista: a) 0 psicol6gico: 0 fato e encarado como urn caso de contamina-
~Aode comportamento; citando a Modern Language Association dos
Estados Unidos da Americjl do Norte, ele a define como 0 efeito nega-



tivo que pode ter urn hilbito sobre a aprendizagem de urn outro hilbi-
to; b) 0 lingiiistico: acidente de bilingiiismo causado por urn contato
entre linguas; c) 0 pedag6gico: tipo particular de erro cometido por
uma pessoa ao aprender uma lingua estrangeira, cuja causa s40 seus
hilbitos lingiiisticos determinados pela estrutura de sua lingua mater-
na.
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