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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo identificar os erros fonéticos persistentes (BRANDÃO, 2003)
que ocorrem na produção de oito aprendizes brasileiros de espanhol como língua estrangeira,
bem como analisar as formas de reconhecimento de tais erros por parte destes alunos. Para
isso, utiliza-se das teorias da Análise de Erros e da Interlíngua (CORDER, 1967, 1971;
SELINKER, 1972; NEMSER, 1971), assim como de estudos que tratam das estratégias de
comunicação e de aprendizagem utilizadas por aprendizes de um novo idioma. Este trabalho
também apresenta um estudo comparativo entre os sistemas fonéticos do português e do
espanhol, o qual serve de base para a identificação e classificação dos erros mencionados. Os
resultados nos mostram que a maioria dos erros fonéticos considerados persistentes na
produção dos alunos ocorre por transferência de regras da língua materna (português) à língua
estrangeira (espanhol); os demais erros são intralinguísticos. De maneira geral, o
reconhecimento desses erros por parte dos alunos ocorre de maneira restrita tanto no
questionário e na entrevista, como nos testes de percepção e em sala de aula.
Palavras-chave: ensino-aprendizagem de E/LE; interlíngua; erro fonético persistente;
pronúncia.
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RESUMEN

Esta investigación tiene por objetivo identificar los errores fonéticos persistentes
(BRANDÃO, 2003) que ocurren en la producción de ocho aprendices brasileños de español
como lengua extranjera, y, además, analizar las formas de reconocimiento de estos errores por
parte de los alumnos. Para eso, se utiliza de las teorías del Análisis de Errores y de la
Interlengua (CORDER, 1967, 1971; SELINKER, 1972; NEMSER, 1971), así como de
estudios que tratan de las estrategias de comunicación y aprendizaje utilizadas por aprendices
de un nuevo idioma. Este trabajo presenta todavía un estudio comparativo entre los sistemas
fonéticos del portugués y del español, que, por su vez, sirve de base para la identificación y
clasificación de los errores mencionados. Los resultados muestran que la mayoría de los
errores fonéticos considerados persistentes en la producción de los alumnos ocurre por
transferencia de reglas de la lengua materna (portugués) a la lengua extranjera (español); los
demás errores son intralinguísticos, o sea, propios de la interlengua. De manera general, el
reconocimiento de esos errores por parte de los alumnos ocurre de manera restringida tanto en
el cuestionario y en la entrevista, como en los testes de percepción y en el aula.
Palabras-clave: enseñanza-aprendizaje de E/LE; interlengua; error fonético persistente;
pronunciación.
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INTRODUÇÃO

A pronúncia deve ocupar um lugar especial no ensino de qualquer língua estrangeira
(LE). Não obstante, a carência da abordagem desse aspecto é visível na maioria dos livros
didáticos para o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE), bem como nos cursos
de formação de professores, fato este apontado por autores como Mayrink (1999) e Olivé
(2005), e vivenciado por mim no curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em
Português e Espanhol na Universidade Federal de Goiás.
Observando a nítida dificuldade de alguns aprendizes brasileiros de espanhol em
pronunciar determinados sons deste idioma, comecei a me interessar pelo tema e a perceber a
recorrência de alguns erros dessa natureza na fala de estudantes de diferentes níveis, que
poderiam, por um lado, refletir as dificuldades comuns de aprendizes cuja língua materna é o
português, e, por outro, refletir a falta de um trabalho sistemático nesse âmbito, que abarcasse
tanto a percepção e a produção dos sons da LE, como o reconhecimento e a correção desse
tipo de erros.
A proximidade existente entre o português e o espanhol causa nos aprendizes iniciantes
brasileiros de espanhol, ou hispano-falantes de português, a impressão de que a aprendizagem
será uma tarefa fácil. De fato, a proximidade linguística possibilita uma intercompreensão
entre os falantes dos dois idiomas que inexiste entre outras línguas, como, por exemplo, entre
o português e o inglês ou entre o inglês e o espanhol. No entanto, essa proximidade nem
sempre é transparente e, por isso, como afirmam González (1994), Almeida Filho (2001),
Cruz (2001), Celada (2002), entre outros, a facilidade que o aprendiz experimenta num
primeiro momento vai se revelando como enganosa. As sutilezas dessas duas línguas que
guardam um grande número de diferenças somente parciais fazem com que os alunos não
percebam muitas distinções em um primeiro momento, dificultando e tornando o processo de
aprendizagem da língua estrangeira lento, sobretudo quando se trata da sua produção oral.
Sabemos que a crença de que o espanhol é uma língua fácil e, portanto, não precisa ser
estudada prevaleceu (e ainda persiste) no Brasil durante muito tempo apoiada principalmente
na teoria de aquisição de língua expressa pela versão forte da Análise Contrastiva. Essa teoria
defende que a dificuldade na aprendizagem de um idioma estrangeiro é proporcional às
diferenças existentes entre tal idioma e a língua materna do aprendiz (LADO, 1957). Como o
espanhol e o português apresentam uma proximidade tipológica significativa, que possibilita
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certo grau de compreensibilidade entre os falantes (na escrita esse nível de compreensão é
ainda maior) (HENRIQUES, 2005), aprender a outra língua seria muito fácil e, até mesmo,
desnecessário. Nesse sentido, a utilização do espanhol por brasileiros em contextos informais
se caracterizava, em muitos casos, pelo improviso, e apesar de resultar em um discurso
estranho, era possível com certo esforço efetuar a comunicação (CELADA, 2002;
BRANDÃO, 2003).
Com a implantação do Mercosul – o Mercado Comum do Sul, criado em 1991 para
integrar e ampliar as dimensões dos mercados nacionais do Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e, ainda em andamento, Venezuela –, falar e compreender bem o espanhol se torna
uma necessidade para estreitar as relações comerciais com os países vizinhos e evitar
possíveis desentendimentos com os novos compradores. A precisão e a agilidade na
comunicação, impostas pela nova realidade, passam a ocupar, então, o lugar da improvisação
que já não é mais suficiente para o novo contexto de uso do idioma. A criação do Mercosul,
de fato, estimulou um interesse crescente pela língua espanhola no Brasil e impulsionou o
surgimento de inúmeros cursos livres e licenciaturas em Letras/Espanhol, bem como a sua
inclusão mediante a lei n.11.161, de 5 de agosto de 2005, como língua de oferta obrigatória
nas escolas de ensino médio. Com isso, aumentou a busca por profissionais qualificados na
área e o interesse pela publicação de livros e materiais didáticos para o ensino do espanhol
como língua estrangeira (CRUZ, 2001; CELADA, 2002; BRANDÃO, 2003).
Como afirma Cruz (2001), a pesquisa em sala de aula é fundamental para ajudar a
desvendar as características da interlíngua do aprendiz nos seus diferentes estágios de
desenvolvimento, e, assim, contribuir para a elaboração de materiais didáticos e de
procedimentos metodológicos que levem em consideração a proximidade existente entre o
português e o espanhol.
Nesse sentido, nos propomos, nesse estudo, realizado com uma turma de nível
intermediário de E/LE de uma escola de idiomas da cidade de Goiânia, a identificar as
dificuldades e os aspectos que estão envolvidos no processo de aquisição/aprendizagem do
sistema fonético-fonológico (posteriormente, fonético) do espanhol, tendo em vista a
persistência de determinados erros e o reconhecimento dos mesmos por parte dos alunos,
evidenciado por meio do uso de estratégias de aprendizagem e de comunicação.
Nessa pesquisa focalizamos somente os aspectos segmentais da pronúncia dos alunos e
usamos o termo “erro fonético persistente”, conforme Brandão (2003), para nos referirmos à
realização inadequada (isto é, não pertencente à maioria dos dialetos do espanhol) de um
alofone ou fonema que ocorre de maneira sistemática na produção dos aprendizes.
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Os poucos estudos existentes envolvendo, de maneira específica, a aquisição dos
aspectos fonético-fonológicos do espanhol por aprendizes brasileiros, e o tratamento escasso
de tais aspectos na grande maioria dos livros didáticos para o ensino de E/LE, bem como nos
cursos de formação de professores (MAYRINK, 1999; BRANDÃO, 2003; OLIVÉ, 2005),
nos motivaram a realizar essa pesquisa que tem, portanto, os seguintes objetivos:
·

Identificar e classificar os erros fonéticos persistentes na produção de cada um dos
aprendizes participantes desta pesquisa;

·

Identificar as formas de reconhecimento por parte dos alunos dos erros fonéticos
persistentes na sua produção, evidenciadas através do uso de estratégias de
aprendizagem e de comunicação;

·

Identificar e analisar as opiniões dos alunos sobre as questões concernentes a este
estudo.
Em função destes objetivos, formulamos as seguintes perguntas de pesquisa:

·

Aprendizes da língua espanhola de nível intermediário apresentam erros fonéticos
persistentes na sua produção em língua estrangeira?

·

Se tais erros ocorrem, os aprendizes reconhecem a sua existência em sua produção?
Como manifestam o seu reconhecimento? Mediante que estratégias?
Para responder a essas perguntas, optamos por uma metodologia qualitativa de cunho

interpretativista, que se justifica em virtude dos objetivos da pesquisa e do contexto em que
ela ocorre. Dessa forma, esse estudo pretende não somente identificar e caracterizar os erros
fonéticos persistentes a partir de critérios linguísticos e contextuais implicados na ocorrência
do próprio fenômeno, mas também considerar as perspectivas dos participantes sobre as
questões centrais propostas por essa pesquisa.
No capítulo 3, abordamos com mais detalhes as características da metodologia
qualitativa e os procedimentos realizados para a execução desse estudo. A seguir,
apresentamos a estruturação do trabalho.
Apresentação da estrutura do trabalho
Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro deles, abordamos as
teorias que contextualizam e fundamentam nosso estudo, passando pela Análise Contrastiva,
Análise de Erros e Interlíngua. Apresentamos também critérios de descrição e classificação de
erros, alguns dos quais utilizamos para proceder à análise dos dados dessa pesquisa. Em
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seguida, discutimos estudos que tratam das estratégias de aprendizagem e de comunicação
utilizadas por aprendizes de línguas estrangeiras durante o processo de aprendizagem de um
novo idioma, e abordamos alguns estudos sobre a interlíngua de aprendizes de E/LE. No
segundo capítulo, realizamos um estudo comparativo entre os sistemas fonéticos do português
e do espanhol, e, no terceiro capítulo, expomos a metodologia adotada para a realização dessa
pesquisa. Neste capítulo, comentamos primeiramente os fundamentos do estudo qualitativo, e,
em seguida, apresentamos os participantes, o contexto em que ocorreu a pesquisa, os
instrumentos utilizados para a coleta de dados e os procedimentos empregados para a análise
dos dados. No quarto capítulo, realizamos a análise e interpretação dos dados, mediante a sua
triangulação. No quinto e último capítulo, tecemos algumas considerações e reflexões sobre o
estudo empreendido, apresentamos as implicações para a prática de ensino de espanhol para
brasileiros e mencionamos as limitações deste estudo. Após este último capítulo, encontramse as referências, os apêndices e os anexos.
A seguir, apresentamos o referencial teórico que fundamenta a análise dos dados.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, abordamos algumas teorias e estudos que fundamentam a categorização
e a interpretação dos dados empreendidas no capítulo 4. Primeiramente, apresentamos as
teorias que de uma forma ou de outra contribuíram (e contribuem) para o avanço dos estudos
sobre os erros e sobre a produção em uma língua estrangeira: a Análise Contrastiva, a Análise
de Erros e a Interlíngua.
Discorremos também sobre a descrição e a classificação dos erros e as estratégias de
aprendizagem e de comunicação utilizadas pelo aluno para aprender e se comunicar em uma
LE, assim como abordamos alguns estudos que tratam da interlíngua de aprendizes de E/LE.
Iniciemos, então, caracterizando a Análise Contrastiva, teoria que embora tenha sido
questionada e criticada pelos estudos subsequentes, nos ajuda a compreender o que acontecia
no cenário do ensino e aprendizagem de línguas até então. Vale ressaltar que suas bases
teóricas foram bastante difundidas e empregadas em métodos de ensino e materiais didáticos,
os quais continuam sendo empregados, de diversas formas, em inúmeras situações de ensino.
1.1 Análise Contrastiva
1.1.1 Versão Forte
A teoria da Análise Contrastiva (AC) influenciou durante décadas estudos na área da
Linguística Aplicada e do ensino de línguas estrangeiras (LE), definindo parâmetros para a
organização de materiais didáticos e ações metodológicas voltadas para a prática de ensino.
Esta teoria postula que a língua materna (LM) do aprendiz interfere diretamente na aquisição
de uma nova língua, de modo que as estruturas diferentes em ambos os idiomas seriam
ocasião para a produção de erros na língua-alvo, e as estruturas idênticas produziriam acertos.
Dessa forma, seria possível prever os erros de produção dos aprendizes a partir da
comparação da LE com a LM do estudante.
A convicção de que todos os erros poderiam ser previstos mediante a comparação das
duas línguas e, consequentemente, poderiam ser evitados, é sustentada pelos preceitos de duas
correntes teóricas vigentes na época, o Behaviorismo (SKINNER, [1957] 1978) e a

18

Linguística Estrutural (SAUSSURE, [1916] 2000). A primeira corrente provém da Psicologia
da Educação e concebe a aprendizagem como a formação de hábitos que são adquiridos
através da imitação, repetição e reforço. Assim sendo, “os que aprendem uma língua, recebem
o input linguístico dos falantes, em seu ambiente, e o hábito se forma por um reforço positivo
para as repetições corretas e as imitações” (BARALO, 1999, p. 37) 1. Nessa teoria, os erros
têm caráter negativo e devem ser evitados a todo custo, pois são tomados como hábitos mal
formados. Brooks2 (1960, p. 58 apud FIGUEIREDO, 1995, p. 39) afirma que
como o pecado, o erro deve ser evitado e sua influência superada [...]. O
principal método de evitar o erro na aprendizagem de língua é observar e
praticar o modelo correto um número suficiente de vezes; o principal meio
de superá-lo é encurtar o espaço de tempo entre a resposta incorreta e a
reapresentação do modelo correto.

A Linguística Estrutural, por sua vez, considera a língua como um sistema estruturado
de elementos organizados em subsistemas (fonológico, semântico etc), cada qual com
características próprias e estáveis (SAUSSURE, [1916] 2000).
A AC, com sua base teórica, ganha visibilidade a partir da obra de Fries (1945)
intitulada Teaching and Learning English as a Foreign Language e se consolida com o estudo
de Lado (1957) denominado Linguistics across Culture.
Fries (1945, [1945] 1988), em seu estudo, afirma que a maneira mais eficiente de um
adulto aprender uma LE é a partir de materiais que se baseiam na comparação das descrições
científicas da LM do aprendiz e da língua que está sendo estudada. O autor enfatiza que a
comparação adequada da LM e da LE é uma prática importantíssima da AC, no entanto os
resultados dessa análise não têm serventia se não forem organizados de maneira sistemática
em materiais didáticos que proporcionem a prática das estruturas linguísticas, sobretudo das
que apresentam maiores diferenças entre si. Vale ressaltar que esta prática sugerida pelo
estudioso se caracteriza principalmente pela repetição por parte dos aprendizes, ou seja, pelo
treino de aspectos da LE (fonético-fonológicos, estruturais e lexicais), que possibilitaria,
então, a incorporação e automatização de tais aspectos. Para a AC, portanto, o ensino abarca
essas três etapas que ocorrem de forma sequencial: 1. a comparação dos sistemas linguísticos
da LM e da LE; 2. a elaboração de materiais didáticos feita com base nos resultados dessa
análise; e 3. a prática, por meio do treino, com os aprendizes.

1
2

As traduções neste estudo são de responsabilidade nossa.
BROOKS, N. Language and language learning. New York: Harcout, Brace & World, Inc., 1960.
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As formulações de Fries e estudos de linguistas sobre os efeitos do contato entre línguas
em situação bilíngue (principalmente WEINREICH, 1953; HAUGEN, 1953) influenciaram
sobremaneira a obra de Lado (1957), que marcou e consolidou a história da AC. A ideia
central que sintetiza o trabalho deste autor é a seguinte:
[s]uponhamos que o estudante que entra em contato com uma língua
estrangeira achará alguns de seus aspectos muito fáceis e outros
extremamente difíceis. Aqueles elementos que são semelhantes aos da sua
língua materna serão simples para ele, e aqueles elementos que são
diferentes serão difíceis. O professor que tenha feito a comparação da língua
estrangeira com a língua nativa dos estudantes terá mais probabilidade de
saber que problemas vão surgir e pode se preparar para resolvê-los. (LADO,
[1957] 1988, p. 79).

Partindo do pressuposto de que as estruturas diferentes nas duas línguas serão difíceis
de serem aprendidas enquanto as estruturas semelhantes serão fáceis, Lado amplia a proposta
da AC, acrescentando de forma explícita a possibilidade de prever as dificuldades e os erros
na aprendizagem de uma LE, por meio, justamente, da identificação das estruturas que são
distintas na LM e na nova língua. Para o autor, a dificuldade do estudante é proporcional à
diferença que existe entre os elementos em contraste dos idiomas em questão, pois acredita
que os indivíduos tendem a transferir formas e significados, e a distribuição
de formas e significados de sua língua e cultura nativa à língua e cultura
estrangeira – tanto produtivamente [...] quanto receptivamente […]. (LADO,
[1957] 1988, p. 79).

Assim sendo, as estruturas que coincidissem na LM e na LE seriam transferidas sem
nenhum problema (transferência positiva), já as que fossem distintas ocasionariam a produção
de erros (transferência negativa). Como estes eram concebidos como sinônimo de fracasso,
decorrentes de maus hábitos, deveriam ser corrigidos e evitados, o que era possível, segundo a
teoria, através da comparação das línguas em contato e da prática das estruturas da LE que
eram diferentes da LM (LADO, 1957).
Sobre o fenômeno da transferência linguística dentro do modelo da AC, Durão (2004a,
p. 27) afirma que o mesmo tem um caráter condutual: “a transferência positiva seria a
utilização produtiva da LM na produção da LE [...] [e] [a] transferência negativa ou
interferência [...] equivaleria ao emprego não produtivo da LM na produção da LE” (grifo do
autor).
Nesse sentido, a LM é considerada como a fonte tanto de erros como de acertos na
aprendizagem de uma nova língua. Na apresentação do livro de Lado (s/d, p. XIII), Charles C.
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Fries deixa claro que os problemas apresentados pelos alunos de uma segunda língua (L2)
provêm da sua LM:
[…] aprender uma segunda língua constitui uma tarefa muito distinta à de
aprender a primeira. Os problemas básicos não surgem de nenhuma
dificuldade essencial das características em si da nova língua, mas,
primordialmente, do “set” especial criado pelos hábitos da primeira língua.
(FRIES apud LADO, s/d, p. XIII) (grifo do autor).

A AC viveu seu apogeu por vários anos, quando inúmeros trabalhos foram realizados
com o propósito de prever as dificuldades de aprendizes de uma LE a partir da delimitação
das diferenças entre as línguas. No entanto, como apontam Gass & Selinker (1983), esses
trabalhos não se preocuparam em fundamentar suas afirmações, de caráter previsivo, em
estudos descritivos da produção real dos aprendizes, a fim de validar as previsões feitas, o que
já havia sido proposto por Lado em 1957. Para este autor, conforme afirma González (1994),
os problemas resultantes da comparação de idiomas deveriam ser considerados hipotéticos até
que fossem validados através da verificação na fala real dos aprendizes.
1.1.2 Versão Fraca
A partir do final da década de 1960, alguns pesquisadores demonstraram com estudos
experimentais falhas na hipótese da AC, sobretudo com relação à previsibilidade dos erros, o
que levou Wardhaugh (1970) a propor outra versão para a AC, a qual denominou versão
‘fraca’.
A versão fraca da AC se contrapõe à versão ‘forte’, discutida até o momento, pois parte
do produto linguístico do aprendiz e não faz predições de erros in abstracto, isto é, baseadas
somente na comparação das gramáticas das línguas em questão. As interferências da LM
sobre a LE, evidenciadas em sotaque estrangeiro, traduções literais etc, são o que estimulam a
realização de comparações entre os sistemas linguísticos (WARDHAUGH, 1970). Se na
versão forte da AC, a prática era orientada apenas pela comparação teórica das línguas, não
havendo comunicação entre a produção do aprendiz e as predições feitas, na versão fraca a
produção do aprendiz é levada em consideração, havendo, portanto, intercomunicação entre
os aspectos observados na prática e os estudos teóricos.
Apesar de a versão ‘fraca’ ser mais operativa que a versão ‘forte’, Durão (2004a) afirma
que ela parte da mesma base teórica que a anterior, ou seja, partilha do pressuposto de que a
LM afeta a LE de maneira positiva e negativa, conforme as semelhanças e diferenças entre os
aspectos específicos dos sistemas linguísticos comparados.
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Em decorrência disso, ao longo da década de 1970, a AC recebeu várias críticas por
várias razões, dentre as quais, Durão (2004b, p. 15) aponta três como extremamente
importantes:
a. o trabalho de Chomsky contra a base teórica do modelo de AC;
b. a suposição de que a interferência era o único fator que levava ao erro;
c. a afirmação de que todas as estruturas da LE diferentes das da LM
invariavelmente provocariam interferências.

A primeira crítica é feita a partir do trabalho de Chomsky (1957, [1959] 1988) contra a
psicologia behaviorista ou comportamentalista de aquisição linguística, um dos preceitos
teóricos da AC. Como visto anteriormente, o behaviorismo, teoria postulada por Skinner
([1957] 1978), defende que a língua, como comportamento linguístico, é um conjunto de
hábitos que ocorre mediante o paradigma estímulo – resposta – reforço, ou seja, ela é
adquirida por meio da formação de hábitos que se concretizam através da imitação, repetição
e memorização de aspectos linguísticos provenientes do contexto. Chomsky (1957, [1959]
1988, [1966] 1988), em contrapartida, afirma que a língua não é uma ‘estrutura de hábitos’
que se reduz a um processo de estimulação externa. Ela é um sistema de regras complexo que
habilita os falantes a fazer hipóteses sobre o uso dessas regras de maneira criativa e
inovadora. Segundo o autor, a capacidade para a linguagem é uma faculdade inata do ser
humano.
A segunda e a terceira críticas baseiam-se em estudos empíricos que demonstram que a
interferência da LM sobre a LE não explica grande parte dos erros produzidos pelo aprendiz.
Pesquisas como as de Dulay e Burt (1974), Milon (1974), González e Elijah (1979), Venable
(1974), Price (1968) e Boyd (1975), citadas por Dulay, Burt e Krashen (1982), sobre a
aprendizagem do inglês, ou de outras línguas, por crianças de diferentes nacionalidades, em
contexto de imersão, apontam para uma baixa incidência de erros gramaticais decorrentes da
LM. Por meio destes estudos, foi possível constatar que crianças de diferentes LM
demonstram adquirir determinadas estruturas da L2 em uma ordem similar, o que levou os
pesquisadores a sugerir que a aquisição de uma L2 ocorre por princípios inatos e não pela
LM. Segundo Dulay, Burt e Krashen (1982), em se tratando de crianças, os erros provenientes
da LM variam de 4% a 12% do total de erros gramaticais. Com relação a adultos, a
porcentagem aumenta para aproximadamente 8% a 23%, mas ainda assim representa menos
da metade dos erros produzidos (desconsiderando os erros fonológicos), conforme estudos
também citados por Dulay, Burt e Krashen (1982), como os de White (1977) sobre a fala, de
LoCoco (1975, 1976) sobre a escrita, e de Hanania e Gradman (1977) e de Valdman (1975),
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entre outros, que tecem comentários sobre o número relativamente baixo de erros causados
pela influência da LM.
É importante salientar, entretanto, que os estudos apresentados observaram crianças em
contexto de imersão, bem como adultos em contexto de imersão e de não imersão. Dulay,
Burt e Krashen (1982) afirmam que o ambiente de imersão parece favorecer a menor
incidência de erros provenientes da LM, no entanto as pesquisas por eles analisadas não lhes
permitiram fazer essa generalização. Além disso, os autores mencionam que a incidência de
erros provenientes da influência da LM é baixa quando são considerados os erros gramaticais;
com relação aos aspectos fonológicos, a ocorrência desse tipo de erro (advindo da LM) é
maior (DULAY; BURT; KRASHEN, 1982), como observamos na presente pesquisa.
Selinker ([1972] 1994) já havia apontado que fatores como a transferência de instrução,
o uso de estratégias de aprendizagem, o uso de estratégias de comunicação e a
hipergeneralização do material linguístico também induzem ao erro. Sobre a transferência de
instrução, Baralo (1999) explica que esta pode ocorrer devido à pobreza do input ao qual o
aprendiz é exposto, à falta de adequação dos materiais didáticos, e à metodologia utilizada,
como, por exemplo, exigir que o aprendiz produza estruturas para as quais ainda não está
preparado, ou solicitar que faça atividades mal elaboradas. Outros fatores que podem
provocar a produção de erros, conforme Durão (2004a), são: a transferência de outras línguas
estudadas anteriormente, a dificuldade em reter elementos na memória, a falta de motivação, a
idade, a falta de aptidão para o estudo de línguas, e a impossibilidade de identificar todas as
dificuldades surgidas no processo de ensino e aprendizagem.
No caso da aprendizagem de espanhol por falantes do português brasileiro, Brandão
(2003, p. 14) afirma que se verifica não raras vezes “a realização correta e espontânea de sons
próprios do Espanhol, assim como a reprodução inadequada de sons que encontram
equivalência em português”, enfatizando com isso que outros mecanismos muito mais
complexos que a interferência mecânica de itens linguísticos estão implicados no processo de
aquisição de uma LE.
Embora a AC tenha sido amplamente criticada e questionada, atualmente encontramos
estudiosos que defendem a sua prática em contextos específicos. Fernández (2004), por
exemplo, afirma que as contribuições dos estudos contrastivos são não somente aplicáveis,
mas sim constantemente aplicadas no cotidiano de sala de aula por professores e alunos,
mesmo que de forma inconsciente. Na sua opinião, a LM deve ser uma aliada no ensinoaprendizagem da LE, por isso é preciso que o professor analise em quais momentos o seu uso
será satisfatório. Para a autora,
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[...] estabelecer contrastes entre a língua-alvo e a materna [...] pode revelar
aspectos bastante divergentes entre elas, o que pode levar a uma
compreensão de determinados fenômenos lingüísticos ou sociolingüísticos.
(FERNÁNDEZ, 2004, p. 8).

Mori (2001, p. 151), por sua vez, afirma que, conhecendo os sistemas fonéticofonológicos das línguas em contato, numa situação de ensino,
o professor de língua estrangeira pode resolver os problemas de
interferência, desenvolvendo estratégias que auxiliem o estudante a superar a
tendência de transpor o sistema fônico de sua língua materna para a língua
estrangeira. Se o professor desconhece os sistemas fonológicos da língua
estrangeira e daquela do estudante, então o ensino desse professor será
pouco proveitoso.

O fato de o português e o espanhol serem línguas próximas, cuja semelhança provoca
sentimentos e constatações contraditórias nos aprendizes – ora a LE parece fácil, ora é muito
complicada (CELADA, 2002; ALMEIDA FILHO, 2001) – tem incentivado, de certa forma, a
realização de estudos contrastivos entre ambos os idiomas. Como indica Brandão (2003), nas
últimas décadas, inúmeras pesquisas incluíram estudos dessa natureza, não mais com caráter
preditivo, o que demonstra, por um lado, o avanço das investigações, e, por outro, a sua
relevância para o ensino-aprendizagem tanto do português como do espanhol. Algumas dessas
pesquisas foram realizadas por autores como: Martins (1967, 1980, 2000), Mar (1994),
Martínez (2001), Brandão (2003) e Carvalho (2004), sobre os aspectos fonético-fonológicos;
Hoyos (1984) e Fernández (1998), sobre os verbos; Alcaraz (1991), Leiva (1994) e Vita
(2006), sobre falsos cognatos; González (1994) e Varalla (1997), sobre pronomes pessoais;
Álvarez (2000) e Leiva (2000), sobre expressões idiomáticas; Campidelli (1997), sobre o
pronome se; Carbone (1998), sobre a preposição hacia; Mar (2000), sobre o marcador bueno;
Yokota (2007), sobre o objeto direto anafórico.
Por fim, vale ressaltar que a AC ofereceu contribuições à tradução, à descrição de
línguas específicas, à tipologia linguística e ao estudo dos universais linguísticos (CRUZ,
2001). Além disso, ela teve um papel preponderante para a aproximação dos estudos
linguísticos ao ensino de LE, bem como deu um importante passo ao direcionar seu olhar para
o erro e para a produção do aprendiz (sobretudo na versão fraca), fato que, aliado ao
surgimento de novas teorias sobre a aquisição de língua, possibilitou o nascimento de novos
estudos e de um novo campo denominado Análise de Erros (AE), que apresentamos a seguir.
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1.2 Análise de Erros
Como vimos na seção anterior, uma das críticas mais contundentes à AC foi feita a
partir dos trabalhos de Chomsky sobre aquisição de língua. A teoria chomskyana entende que
a capacidade para a linguagem é uma faculdade inata do ser humano, e que a língua é um
conjunto de regras que se internaliza mediante a formulação de hipóteses de maneira criativa
e inovadora (CHOMSKY, 1957, [1966] 1988). Os estudos de aquisição e aprendizagem de L2
que adotaram essa nova concepção de língua passaram a conceber os erros como sinais de
aprendizagem. Eles não são mais vistos como algo negativo, mas como indícios da
competência do aluno na língua que está aprendendo. É aí que surge a AE.
Insatisfeito com a superficialidade com que alguns pesquisadores estavam tratando a
correção e os erros dos alunos em seus trabalhos, e ciente das limitações da AC, Corder lança,
em 1967, o artigo The significance of learner’s errors sobre o significado dos erros dos
aprendizes, onde propõe uma nova perspectiva para os estudos relacionados à aquisição de
LE.
Segundo o autor, os professores afirmavam que muitas das predições feitas pelos
linguistas não lhes traziam informação nova, pois, em decorrência da experiência docente, os
mestres já conheciam as dificuldades de seus alunos. Por outro lado, muitos erros que eram
comuns aos aprendizes não constavam nas predições dos pesquisadores. Corder ([1967] 1994)
aponta que a preocupação maior dos professores era em como tratar as dificuldades dos
estudantes e não, unicamente, em identificá-las.
A partir destes e outros acontecimentos, como o advento da teoria chomskyana sobre o
inatismo, comentada anteriormente, Corder ([1967] 1994) propõe que a aprendizagem de uma
L2, embora de natureza diferente da LM, apresenta mecanismos semelhantes aos observados
na aquisição de L1.
O autor argumenta que algumas estratégias adotadas pelo aprendiz de L2 são as mesmas
utilizadas na aquisição da LM, e os seus erros, assim como os ‘desvios’ observados na
produção linguística da criança, não decorrem da interferência da L1, mas são uma maneira
que o aprendiz tem de testar hipóteses sobre as regras da língua que está aprendendo.
De acordo com Figueiredo (1995), a testagem de hipóteses consiste em que o indivíduo,
a partir do momento em que é exposto à língua-alvo, faz suposições sobre determinadas
“regras” da L2 e as aplica para produzir sentenças nessa língua. Se suas hipóteses não são
adequadas, ele, então, as modifica para se ajustarem à nova língua.
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Para Corder ([1967] 1994), os erros revelam a existência de um sistema linguístico
específico desenvolvido pelo aprendiz quando aprende uma L2. Em outras palavras, os erros
indicam
que o aprendiz está usando um sistema linguístico definido em todo o seu
desenvolvimento, embora não seja, por um lado, o sistema adulto, nem,
aquele da segunda língua, por outro. Os erros dos aprendizes são evidência
desse sistema e são por si só sistemáticos. (CORDER, [1967] 1994, p. 24).

Tendo em vista o fato de que os erros podem evidenciar o sistema linguístico do
aprendiz, este autor faz uma distinção entre os erros sistemáticos e os erros não sistemáticos.
Os sistemáticos (errors) são os que se repetem e evidenciam a aquisição, o sistema de língua
que está sendo usado naquele momento. Eles revelam o conhecimento subjacente que o
aprendiz tem dos dados da língua, isto é, sua competência transicional, por isso são
significativos para a aprendizagem. Os erros não sistemáticos (mistakes), por sua vez, são
casuais ou aleatórios e estão relacionados aos lapsos de memória, ao cansaço físico e mental e
às condições psicológicas, como emoções fortes. Estes erros, segundo Corder ([1967] 1994),
são normalmente percebidos pelo falante e passíveis de serem corrigidos no momento em que
ocorrem e não devem ser considerados na descrição das regras que compõem a competência
transicional do aprendiz, pois não são importantes no processo de aprendizagem de uma
língua. Embora faça tal distinção, o autor afirma que é difícil dizer quando o aprendiz
cometeu um erro sistemático e um erro não-sistemático.
Portanto, a nova proposta sobre a aquisição de L2, inaugurada por Corder, não mais está
pautada na formação de hábitos, mas sim na internalização de regras, por meio da formulação
de hipóteses sobre a nova língua. Nessa perspectiva, os erros não são considerados formas
indesejáveis, hábitos que devem ser evitados, como postulava a AC, mas indicadores da
aprendizagem do aluno, pois resultam “da tentativa consciente ou inconsciente de os
indivíduos usarem o que já aprenderam para aprender mais” (FIGUEIREDO, 1995).
O erro passa a ser encarado como algo positivo e o aprendiz, que até então tinha um
papel passivo no processo de ensino-aprendizagem, passa a ser o ponto central nesse processo
e a ter um papel mais ativo. Essa nova perspectiva, associada ao conceito de competência
comunicativa (HYMES, [1971] 1995), abre caminho para o surgimento das abordagens
comunicativas de ensino-aprendizagem, que, de maneira geral, se preocupam com as
necessidades e interesses dos aprendizes tendo em vista o desenvolvimento das suas
capacidades linguística, sociolinguística, estratégica e discursiva (CANALE; SWAIN, 1980;
CANALE, [1983] 1995).
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Outro aspecto importante da AE está relacionado ao seu método de análise, que também
mudou com relação ao da AC, pois não parte da comparação da LM e da LE, mas sim da
produção real dos aprendizes. Conforme Corder ([1971] 1994), a AE segue alguns passos
metodológicos, resumidos por Fernández (1997, p. 18) da seguinte maneira:
1. Identificação dos erros em seu contexto.
2. Classificação e descrição.
3. Explicação, buscando os mecanismos ou estratégias psicolinguísticas e as
fontes de cada erro: nesse ponto entra a possível interferência da LM,
bem como de uma LE.
4. Se a análise tem pretensões didáticas, se avalia a gravidade do erro e se
busca uma possível solução.

Essa nova metodologia de análise já não tem a pretensão de prever os erros, mas de
compreender os motivos e as causas de sua ocorrência, com o intuito maior de se entender
como se processa a aprendizagem de uma L2. Na próxima seção, apresentamos alguns
modelos de classificação dos erros.
1.3 Descrição e classificação dos erros
A descrição e a classificação dos erros variam de acordo com os objetivos da pesquisa
desenvolvida. Com o passar dos anos, os estudos voltados para a descrição e a interpretação
de erros foram se aprimorando metodologicamente e ampliando seu campo de análise, por
isso atualmente há uma infinidade de classificações possíveis.
Nas décadas de 1960 e 1970, por exemplo, o interesse dos estudiosos estava voltado
para a avaliação e aperfeiçoamento da competência linguística. As classificações das
incorreções limitavam-se, portanto, a averiguar a classe gramatical e a origem dos erros de
acordo com o processo de interferência (inter ou intralinguística). Nas décadas subsequentes,
influenciadas sobretudo pelo trabalho de Hymes ([1971] 1995) e Widdowson (1978), as
pesquisas começaram a se preocupar em caracterizar a competência comunicativa dos
aprendizes, que abarca, dentre outras, a competência linguística como uma subcompetência,
ao lado de outras, como a sociolinguística, a estratégica e a discursiva (CANALE; SWAIN,
1980; CANALE, [1983] 1995; GIOVANNINI et al., 1996; BRANDÃO, 2003).
Surge, então, um novo critério de classificação dos erros, baseado no efeito que as
incorreções poderiam produzir na comunicação. Para isso, são levados em conta conceitos
como aceitabilidade, adequação, inteligibilidade e compreensão. Autores como Dulay, Burt e
Krashen (1982) sugerem a noção de gravidade do erro (error gravity) para proceder a esta
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classificação, de acordo com a qual os erros podem afetar pouco a comunicação, causar uma
certa irritação, ou impedir a comunicação. De um lado estão os erros locais, ou seja, os que
afetam elementos particulares da sentença, sem interferir na compreensão da mensagem. Do
outro lado, estão os erros globais, que afetam a sentença como um todo, provocando rupturas
na comunicação.
Pesquisas como a de Figueiredo (1995, 2002) mostram que classificar os erros de
acordo com o critério comunicativo envolve a subjetividade dos avaliadores, mesmo que
todos sejam falantes nativos do idioma. Nesse sentido, Gargallo (1993) afirma que esse tipo
de análise, baseada no efeito comunicativo do erro, é bastante difícil de ser realizada, pois
uma produção considerada errônea por uma pessoa pode ser considerada correta por outra.
Vários autores apresentam critérios para a classificação de erros (DULAY; BURT;
KRASHEN, 1982; GARGALLO, 1993; FERNÁNDEZ, 1997; VÁZQUEZ, 1999). A seguir,
apresentamos um modelo sugerido por Gargallo (1993, p. 92-97, traduzido e resumido por
BRANDÃO, 2003, p. 29-30), tendo em vista diferentes categorias de estudo:
- Critério descritivo: classifica os erros avaliando a forma como a estrutura
superficial das orações é alterada por processos de omissão ou adição
inadequada de vocábulos ou morfemas, pelas formações equivocadas de
vocábulos e pela ausência de ordem ou pela ordem incorreta dos elementos
da oração.
- Critério pedagógico: faz distinção entre os erros sistemáticos e não
sistemáticos (descritos por Corder, 1967) com o objetivo de caracterizar a
competência transitória do aprendiz.
- Critério etiológico-lingüístico: caracteriza o erro como interlingüístico ou
intralingüístico, considerando a natureza da interferência que o provocou.
- Critério gramatical: relaciona o erro à categoria gramatical por ele afetada
(fonológica, ortográfica, morfológica, etc). Geralmente, o objetivo da
utilização desse critério é a avaliação da competência gramatical do
aprendiz.
- Critério comunicativo: avalia o efeito do erro sobre a comunicação a partir
dos parâmetros (...) [de] aceitabilidade, adequação, inteligibilidade etc.

Brandão (2003) adotou os seguintes critérios para classificar os erros fonéticos
produzidos pelos aprendizes de espanhol participantes de sua pesquisa: o descritivo, tendo em
vista o contexto fonético; o pedagógico, a fim de identificar os “erros persistentes”
(BRANDÃO, 2003); e o etiológico-linguístico, para interpretar a natureza dos erros.
O termo “erros persistentes” foi utilizado por Brandão (2003) para expressar um
conceito que se aproxima ao conceito de “erros sistemáticos” definido por Corder ([1967]
1994). Segundo este autor, os erros sistemáticos fazem parte da competência transicional do
aprendiz, pois revelam o conhecimento que este tem da língua que está aprendendo em um
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dado momento. Os erros persistentes, conforme Brandão (2003, p. 22), também revelam a
competência transicional do aprendiz, porém contêm ainda a ideia de “formas residuais,
constantes e, numa visão mais polarizada, [de] (ao) início da permanência, da cristalização”
(grifo do autor).
Como vimos, os critérios de classificação dos erros foram se aperfeiçoando com o
avanço das pesquisas, as quais se propunham a analisar os erros e, cada vez mais, a produção
integral dos aprendizes, com o intuito de se alcançar um quadro mais completo dos estágios
de aprendizagem de um idioma (FERNÁNDEZ, 1997). Assim se chega ao conceito de
interlíngua, como bem coloca Liceras (19923, apud CRUZ, 2001, p. 42):
[...] é o posicionamento de Corder (1967) sobre a importância dos erros o
que marca uma nova etapa no estudo da aprendizagem de L2. Ao considerar
os erros sistemáticos como prova da existência de um programa interno que
é responsável pela geração de dados e, portanto, da competência transitória
do aluno, Corder planta a semente do que será uma área independente de
pesquisa: a da aquisição da L2. Sua proposta constitui, além do mais, a
declaração de princípios que abre passo para a formulação da hipótese de
interlíngua.

A AE, embora criticada por continuar enfatizando os erros dos aprendizes – e não sua
produção integral, abriu caminho para novos estudos sobre a aquisição de L2 os quais
culminaram no desenvolvimento da hipótese da interlíngua, que tratamos na próxima seção.
1.4 Interlíngua
O termo interlíngua (IL) foi proposto por Selinker em 1972, no artigo Interlanguage,
para designar um sistema linguístico independente, que não é nem a LM do indivíduo nem a
língua-alvo, mas um sistema que reflete padrões do desenvolvimento linguístico do aluno
quando tenta expressar significados em uma L2. Em outras palavras, a IL se caracteriza por
ser um continuum linguístico entre a produção do estudante em LM e a produção de falantes
nativos da L2, o qual possui regras comuns tanto à LM quanto à língua-alvo, como também
possui regras próprias.
De acordo com Selinker ([1972] 1994), ao tentar se comunicar de maneira significativa
em uma L2, o aprendiz ativa uma estrutura psicológica latente que se encontra no cérebro e
que é responsável pelo processamento e desenvolvimento do idioma alvo. Sua hipótese é a de
3
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que a partir da análise das identificações interlinguísticas seria possível estudar os processos
psicolinguísticos desencadeados na estrutura psicológica latente que estão envolvidos na
aprendizagem de L2.
As identificações interlinguísticas são feitas, segundo o autor, a partir do conjunto das
sentenças produzidas pelo aprendiz na sua LM, do conjunto das sentenças produzidas pelo
aprendiz na sua IL, e do conjunto das sentenças produzidas por falantes nativos da LE. Com
os dados da análise desses três sistemas, podem-se identificar, então, os processos
psicolinguísticos que determinam o conhecimento subjacente à produção da IL.
Conforme Selinker ([1972] 1994), existem cinco processos centrais situados na referida
estrutura, que estão associados a cada uma das sentenças da IL produzidas pelo aprendiz,
como pode ser visto a seguir:
1. A transferência linguística ocorre quando as estruturas, regras e subsistemas da IL
são resultado da LM;
2. A transferência de instrução acontece quando as estruturas da IL resultam de itens
identificados nos procedimentos de ensino;
3. As estratégias de aprendizagem de L2 ocorrem quando os aspectos da IL decorrem
de uma aproximação do aprendiz ao material a ser aprendido;
4. As estratégias de comunicação de L2 ocorrem quando os itens da IL resultam da
tentativa do aprendiz de se comunicar com falantes nativos da L2; e
5. A hipergeneralização do material linguístico da L2 acontece quando tais estruturas
são resultado da hipergeneralização de regras e características semânticas da L2.
Na visão do autor, cada um destes processos força o material fossilizável sobre as
estruturas superficiais da IL, controlando-as. O material ou as estruturas fossilizáveis são, para
Selinker (1972 [1994], p. 36),
itens linguísticos, regras e subsistemas que os falantes de uma LM particular
tendem a manter em sua IL em relação a uma determinada L2, não
importando qual a idade do aprendiz ou a quantidade de explicação e
instrução que ele recebeu na L2. [...] É importante observar que as estruturas
fossilizáveis tendem a permanecer como atuação potencial, reaparecendo na
produção de uma IL mesmo quando pareciam erradicadas.

Em outras palavras, a fossilização é a “cessação típica de desenvolvimento antes de que
o aprendiz atinja as normas do falante nativo, apesar da exposição repetida e da prática
constante”. Ela determina uma diferença entre os mecanismos de aquisição da L1 e das
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demais línguas aprendidas, segundo González (1994, p. 23), e não permite o desenvolvimento
da IL em determinados aspectos. Para Cruz (2001, p. 53), a fossilização se define
como uma instabilidade que se mantém até o estágio de estabilização da IL e
que se impõe, varrendo outras instabilidades que ocupavam o mesmo
paradigma, e caracterizando-se por ser uma produção desviada da L-alvo,
fruto das regras geradas pela IL do aprendiz, num estado em que já não
ocorre a variabilidade. No entanto, essa fossilização pode, em função de
futuras experiências advindas na L-alvo, da motivação e de outras variáveis,
recuperar a mobilidade num movimento que indica um descongelamento e,
conseqüentemente, o avanço na IL.

Ellis (1994, p. 354), a partir da análise de outros estudos, aponta que a fossilização pode
ter como causa diferentes fatores, como, por exemplo, a idade, a falta de vontade de aculturarse, a necessidade ou pressão constante de comunicar-se na LE (sem ter o aprendiz
competência linguística suficiente para tal), a carência de oportunidades de aprendizagem
(isto é, o aprendiz tem poucas oportunidades para receber input e para usar a LE), e a natureza
do feedback recebido durante o uso da LE (trata-se do feedback positivo, que indica
entendimento por parte do interlocutor). Selinker, ([1972] 1994, p. 41), por sua vez, afirma
que alguns aspectos da dimensão afetiva também favorecem o ressurgimento de estruturas
fossilizáveis na IL do aprendiz. Entre eles estão a ansiedade ou agitação; o excesso de
relaxamento; a mudança de atenção; e o desempenho do aluno em um assunto novo ou difícil.
Assim como Selinker, Nemser ([1971] 1994) também trata sobre o sistema utilizado
pelo aprendiz de uma L2 em seu artigo Aproximative Systems of Foreign Language Learners.
Embora o autor utilize o termo sistema aproximativo para se referir à fala do aprendiz de uma
L2, o conceito não difere do de IL, desenvolvido por Selinker ([1972] 1994), mas o
complementa.
Segundo Nemser ([1971] 1994), os sistemas aproximativos são estruturalmente
organizados e independentes, pois diferem tanto da LM quanto da língua-alvo. Eles
representam estágios sucessivos de aprendizagem, sendo o inicial mais próximo da LM, e o
mais avançado, mais próximo da língua-alvo, e variam de acordo com o nível de proficiência,
a experiência de aprendizagem, as características pessoais do aluno etc.
Nas palavras de Nemser ([1971] 1994, p. 56), a fala do aprendiz de L2
é estruturalmente organizada, manifestando a ordem e a coesão de um
sistema, embora frequentemente mude com rapidez atípica e se sujeite a uma
reorganização radical através da intrusão massiva de novos elementos
enquanto a aprendizagem procede.
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Nesse sentido, Sharwood Smith (19944 apud Cruz 2001, p. 65) explica que o
desenvolvimento da IL é compreendido por alguns estudiosos em termos de progressão
gradual, o que significa dizer que “o crescimento da IL é um continuum no qual algumas
novas regras lentamente surgem e adquirem uma ampla cobertura”. Esse crescimento gradual
evidencia ainda que os insumos com os quais o aprendiz de L2 entra em contato podem ou
não ser incorporados ao novo sistema.
O termo sistema aproximativo é utilizado por Nemser ([1971] 1994) para se referir
também à fala de outros usuários de uma L2 que não os estudantes. Algumas dessas falas
representam variedades estáveis de sistemas aproximativos, como por exemplo, a fala
imigrante, na qual foi observada a ocorrência do fenômeno plateau, que consiste em que o
falante, tendo alcançado um nível considerável de fluência, para de avançar na aquisição da
L2, pois já não tem necessidade de aperfeiçoá-la. Outro exemplo são os sistemas de utilidade,
usados por taxistas, bartenders, telefonistas de hotel, entre outros, os quais apresentam função
semântica limitada e normalmente não requerem grande conhecimento de gramática ou
léxico. O pidgin de aprendiz, por sua vez, se refere ao sistema linguístico de estudantes que
adquiriram fluência em uma língua-alvo sem ter o domínio de aspectos básicos, mas que
alcançaram um estágio em instrução onde a atenção basicamente mudou da forma para o
conteúdo (NEMSER, [1971] 1994).
Um fato interessante apontado por este pesquisador diz respeito aos tipos, e não
somente à qualidade, de interferências que ocorrem nos vários estágios dos sistemas
aproximativos. Segundo Nemser, os estágios iniciais caracterizam-se aparentemente por um
sincretismo de estruturas da L2, isto é, o aprendiz amplia o domínio semântico e gramatical de
determinados aspectos a outros. Já os estágios mais avançados são caracterizados pela
reinterpretação, hipercorreção e analogia.
De acordo com Nemser ([1971] 1994, p. 63), a fala do aprendiz precisa ser estudada não
somente tendo por referência a LM e a língua-alvo, as quais não deixam de ser importantes e
influentes no processo de aprendizagem, mas também em seus próprios termos. Para o autor,
a análise da produção do aluno de L2 pode trazer contribuições tanto para a prática quanto
para o campo teórico, pois
(a) proveria informação atestada, de utilidade imediata no desenvolvimento
do ensino e de cursos, nos padrões de comportamento de aprendizagem para
as principais estruturas das línguas-alvo, (b) permitiria, além disso, avaliação
das suposições atuais da análise contrastiva, e (c) tornaria possível uma
4
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descrição preliminar do SA [sistema aproximativo], progredindo, deste
modo, em direção a uma abordagem contrastiva reformulada de grande
sofisticação.

Um terceiro artigo, considerado fundacional quando se trata da definição da língua
utilizada por aprendizes de L2, é o de Corder, de 1971, intitulado Idiosyncratic Dialects and
Error Analysis. Nesse artigo, Corder considera a linguagem do aprendiz de L2 um tipo de
dialeto por dois motivos: o primeiro está relacionado ao fato de a fala espontânea desse
estudante ser significativa, apresentando sistematicidade e regularidade. O segundo motivo
leva em consideração o aspecto linguístico, ou seja, a linguagem do aprendiz possui sentenças
isomorfas às da língua-alvo, apresentando a mesma interpretação, e possui também algumas
regras que são as mesmas da L2. Em uma perspectiva linguística, “duas línguas que
compartilham algumas regras de gramática são dialetos” (CORDER, [1971] 1994, p. 158).
No entanto, Corder ([1971] 1994) defende que a linguagem do aprendiz de L2 não é um
dialeto como os demais, mas sim um dialeto idiossincrático, o qual apresenta as características
mencionadas anteriormente, mas também características particulares, regras singulares,
peculiares à linguagem daquele que aprende uma L2.
[A linguagem do aprendiz de L2] é regular, sistemática, significativa, i.e.
tem uma gramática, e é, em princípio, descritível em termos de conjunto de
regras, do qual algum subconjunto é um subconjunto das regras do dialeto
social alvo. Tal dialeto é instável (nós esperamos) e não é, na medida em que
conhecemos, uma ‘língua’ no sentido de que suas convenções não são
compartilhadas por um grupo social, e, finalmente, muitas de suas sentenças
apresentam problemas de interpretação para qualquer falante nativo do
dialeto alvo. (CORDER, [1971] 1994, p. 161).

Para este autor, os dialetos idiossincráticos, dentre os quais está a linguagem do
aprendiz de L2, possuem características comuns, como a instabilidade e o fato de
apresentarem regras próprias de um indivíduo. Aprendizes que têm a mesma LM e a mesma
experiência de aprendizagem de uma L2 podem compartilhar regras idiossincráticas, isto é,
regras autênticas, alheias tanto à LM quanto à L2. Estes aprendizes que estão em um
determinado estágio da aprendizagem da mesma L2 falam, portanto, mais ou menos o mesmo
dialeto idiossincrático (a mesma interlíngua), o qual varia de acordo com a inteligência,
motivação e atitudes individuais com relação ao novo idioma.
Nesse sentido, algumas regras dos dialetos idiossincráticos, ao mesmo tempo que
podem ser compreendidas por falantes de uma mesma LM, podem gerar certa dificuldade de
interpretação para os falantes do dialeto alvo (ou seja, da LE), pois, como afirma Corder

33

([1971] 1994, p. 160), a “habilidade para interpretar uma sentença depende em parte do
conhecimento das convenções que subjazem tal sentença”. Assim sendo, o aprendiz necessita
ter acesso não somente às estruturas da língua da LE e ao seu funcionamento, mas também
aos significados culturais que subjazem o uso de tais estruturas linguísticas.
Por outro lado, é importante ressaltar que, ao considerar a produção do aprendiz uma
espécie de dialeto, o autor deixa claro que não apenas os erros (como afirmara em seu artigo
de 1967), ou as sentenças aparentemente idiossincráticas, mas todas as sentenças produzidas
pelo aprendiz são significativas – no sentido de que revelam a sua competência transicional.
Portanto, para se chegar ao conhecimento dessa competência, todas as sentenças produzidas
pelo aprendiz devem ser analisadas e comparadas às sentenças da LE, considerando-se o
mesmo contexto de produção.
O fato de que cometer erros é inevitável e até necessário quando se aprende uma L2 não
isenta o professor da sua tarefa de corrigi-los, pois a correção fornece um tipo de evidência
negativa para que se reconheça a regra correta. A descrição e a análise das sentenças
produzidas pelos alunos, e o reconhecimento das idiossincrasias, na opinião de Corder ([1971]
1994, p. 170), podem auxiliar o docente nessa tarefa, pois revelam o que os aprendizes já
sabem e o que ainda não sabem em determinado momento da sua aprendizagem. Tendo isso
em vista, o professor pode fornecer aos seus alunos “não somente a informação pontual de
que sua hipótese está incorreta, mas principalmente, o tipo de informação ou insumo certos
para que eles mesmos possam elaborar o conceito mais adequado da regra da LE”. Em outras
palavras, como aponta Brandão (2003), o autor defende que a correção seja feita não nos
moldes mecanicistas de fornecimento da forma correta, mas que sobretudo conduza o
aprendiz a reformular suas hipóteses incorretas.
No caso da correção de inadequações fonéticas, concordamos com que apenas fornecer
a forma correta, assim que o aprendiz comete o erro, não é suficiente para que este assimile os
sons da LE na sua IL. Para que isto ocorra, acreditamos ser necessário implementar,
continuamente, atividades que favoreçam tanto o reconhecimento como a produção de sons da
LE, sobretudo daqueles que não pertencem à LM do aprendiz e/ou que representam
dificuldades ao que aprende. Atividades de insumo estruturadas e focadas, a análise da própria
produção e da produção dos pares, bem como a repetição em voz alta de palavras, enfatizando
determinados sons, são práticas que podem ser realizadas a fim de promover a IL do aprendiz.
Outras reflexões e sugestões referentes a este assunto são apresentadas no capítulo 5 dessa
pesquisa.
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Os três estudos apresentados, de Selinker ([1972] 1994), Nemser ([1971] 1994) e
Corder ([1971] 1994), buscam caracterizar a língua utilizada pelo aprendiz ao se comunicar
em uma L2, fornecendo distintos matizes sobre a mesma. Por um lado, os autores afirmam
que ela apresenta organização, regularidade e sistematicidade, por outro, dinamicidade,
variabilidade, mudanças atípicas e frequentes, instabilidade. Tais características podem
parecer contraditórias, mas, conforme indica Fernández (1997), a sistematicidade é variável
pois as hipóteses vão se reestruturando progressivamente, dando lugar a outro(s) estágio(s).
Nesse sentido, Cruz (2001, p. 52) enfatiza que a dinamicidade e a variabilidade na IL são
características desejáveis, pois indicam um processo no qual se busca uma maior aproximação
da LE. Para a autora,
a variabilidade é uma característica da IL em evolução. Em alguns
momentos pode representar um estilo do falante, mas, em outros, a
ampliação do seu universo linguístico, no qual a variabilidade descortina a
instabilidade do sistema na absorção de um novo elemento e a reestruturação
pela qual passa a IL.

A variabilidade e a instabilidade, no entanto, desaparecem em determinadas ILs (ou
sistemas aproximativos), como demonstrou Nemser ([1971] 1994) com as falas imigrantes, os
sistemas de utilidade etc, ou quando ocorre a fossilização de estruturas, conforme Selinker
([1972] 1994).
Outro ponto concordante entre os pesquisadores é a importância que o estudo e a análise
da produção dos aprendizes de uma LE têm para o desenvolvimento das pesquisas em
aquisição de línguas e para o aperfeiçoamento de novas práticas de ensino. Por essa razão,
vários estudos dessa natureza têm sido realizados no decorrer das últimas décadas, muitos
deles apresentando também uma análise contrastiva entre a LM dos aprendizes e a língua-alvo
(cf. p. 24 dessa dissertação), com o intuito de melhor averiguar e compreender a influência da
LM.
Na próxima seção, apresentamos de forma breve a evolução do conceito sobre
transferência e a dimensão que esta pode assumir nos estudos de aprendizagem de LE.
1.4.1 Transferência linguística
Como vimos anteriormente, com o avanço dos estudos sobre o ensino/aprendizagem de
LE, a LM do aprendiz e o termo transferência foram assumindo novos papéis e significados
de acordo com as teorias vigentes de língua e de aquisição de língua. Sharwood Smith (1994
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apud CRUZ, 2001, p. 57), por exemplo, ao abordar os modelos de aprendizagem de L2 –
Hipótese da Análise Contrastiva, Hipótese da Interlíngua e Hipótese da Construção Criativa –
explicita o papel da LM na aprendizagem da L2 em cada modelo:
- A hipótese da Análise Contrastiva (HAC), melhor expressada no trabalho
de Robert Lado, explicou a aprendizagem de uma L2 como o
desenvolvimento de um novo conjunto de hábitos. Sua predição era de que
virtualmente todos os erros eram explicáveis como uma interferência da
L1. A facilidade da aprendizagem estava garantida onde os hábitos da L1
traziam uma performance correta da L2.
- A hipótese da Interlíngua (HIL) considerava que os aprendizes operavam
com o seu próprio conjunto de regras, algumas das quais refletiam as regras
da L1. Alguns, mas não todos os desvios da norma da L2, tinham por
base a L1.
- A hipótese da Construção Criativa (HCC) relegou a influência da L1 a
uma posição muito inferior. Fora o sotaque, os aprendizes da L2 não
mostrariam muita influência da L1 em sua atuação espontânea. (grifo de
Cruz)

Na década de 1950, a Análise Contrastiva, tendo como base a Psicologia Behaviorista,
concebe a transferência linguística como um processo em que o aprendiz conserva de forma
automática as estruturas da LM na produção da LE. Nesse caso, quando os elementos
linguísticos da LM coincidissem com os da língua-alvo, ocorreria uma transferência positiva,
pois os hábitos da L1 garantiriam uma produção correta da L2; quando, no entanto, as
estruturas fossem diferentes, ocorreria a transferência negativa ou interferência, pois os
hábitos da língua de origem provocariam a produção de erros na L2.
Corder ([1967] 1994), ao observar que a transferência negativa ou interferência, nos
moldes do behaviorismo, já não dava conta de explicar todos os erros verificados na produção
dos aprendizes de L2, propõe que ela seja analisada em dois níveis: interlinguístico e
intralinguístico. O primeiro se refere ao processo de utilização de regras da LM na produção
da LE; o segundo está relacionado à testagem de hipóteses do aprendiz sobre as regras da
língua-alvo, mediante o emprego de elementos linguísticos alheios tanto à LM quanto à LE,
os quais decorrem dos processos de simplificação ou hipergeneralização de regras. Essa
primeira redefinição do conceito de interferência foi fundamental para o desenvolvimento dos
estudos em aquisição de L2.
A partir dos anos 1970, com a ascensão das teorias chomskyanas sobre língua e
aquisição de língua, o fenômeno da transferência, ainda associado ao behaviorismo, é
praticamente ignorado, pois o interesse dos pesquisadores de L2 volta-se para as semelhanças
existentes no processo de aquisição de todos os aprendizes, o que significava deixar de lado as
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características de suas LM. Surge nessa época a hipótese da Construção Criativa, que postula
que a aquisição de L2 é regida por princípios inatos e não pela LM (OTTONELLO, 2005).
Gass e Selinker (1983), por sua vez, buscam conciliar duas visões a respeito da
aquisição de L2 consideradas por muito tempo como antagônicas: a que subjaz as hipóteses
da AC e a dos princípios cognitivistas. Os autores afirmam que é possível ver a aquisição de
L2 como um processo tanto de utilização do conhecimento da L1 e de outras línguas
conhecidas pelos aprendizes, como de testagem de hipóteses, no qual os alunos criam corpus
de conhecimento a partir dos dados da L2 ao qual têm acesso. Dessa forma, o conceito de
transferência linguística é atualizado e ressignificado, o que promove uma renovação nos
estudos de IL (GONZÁLEZ, 1994; CRUZ, 2001).
González (1994, p. 95), também, comenta a transferência no processo de aquisição de
uma LE, a qual
de fato existe e os fenômenos gramaticais que ela provoca não são
meramente frutos do olhar hiper-corretivo do professor; e, por fim, a
transferência é um processo que vai ou mesmo que está – além da
incorporação de empréstimos da L1 na interlíngua (sendo estes uma mínima
parte dos efeitos, muito mais difusos e complicados, da influência da L1
sobre a L2, influência essa que pode conduzir inclusive a graves distorções
que chegam a afastar a gramática da interlíngua das gramáticas de ambas),
operando no nível cognitivo – do intake – à maneira de um filtro ou de um
processador, que capta parte do input e descarta o que não parece ser
relevante ou o que não é compreendido, de acordo com critérios que já estão
presentes internamente.

Em se tratando da aprendizagem de línguas próximas, como o são o português e o
espanhol, estudos mostram que a pequena distância entre a LM e a LE faz com que haja uma
maior dependência em relação àquela, o que favorece a transferência negativa (WON-DUG,
19945 apud CRUZ, 2001). Koutsoudas e Koutsoudas (1962)6 e Wode (1978)7, apud
Figueiredo (1995), por exemplo, mostram que a proximidade linguística é a causa de uma
maior interferência da LM na LE, pois o indivíduo tende a se apoiar naturalmente no
conhecimento anterior, isto é, na LM, ao produzir na nova língua, sobretudo quando sente que
as estruturas das duas línguas se assemelham. Da mesma maneira, Fernández (1997, p. 259)
constata, em sua pesquisa sobre a produção escrita de aprendizes de espanhol de línguas
5

WON-DUG, H. Estudio Teórico y Empírico sobre la interlengua y el análisis de errores. Tese de Doutorado.
Madrid: Universidad Complutense, 1994.
6
KOUTSOUDAS, A.; KOUTSOUDAS, O. A contrastive analysis of the segmental phonemes of Greek and
English. Language learning, v. 12, p. 211-230, 1962.
7
WODE, H. Development sequences in naturalistic L2 acquisition. In: HATCH, E. (ed.). Second language
acquisition. Rowky, Mass: Newbury House, 1978.
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maternas diferentes (francês, alemão, japonês e árabe), que “a maior proximidade [entre os
idiomas] é fator de facilitação, no entanto é justamente nas estruturas mais próximas que a
interferência é mais viável”.
Durão (2004a), no seu estudo sobre os erros escritos de brasileiros aprendizes de
espanhol, conclui que a interferência linguística é a principal fonte dos erros na produção dos
aprendizes, os quais resultam de um contínuo conflito entre as estruturas da LM e as da LE.
Sobre a transferência de aspectos fonéticos observada na produção de brasileiros
aprendizes de espanhol, Brandão (2003, p. 231) afirma que
[e]m geral, o mecanismo de transferência não é indiscriminadamente
utilizado pelos aprendizes, mas parece obedecer regras específicas da IL de
cada um deles. Essas regras determinam em quais contextos o padrão da sua
LM deve ou não ser transferido à língua-alvo. Em determinados casos, a
reincidência de alguns erros fonéticos está vinculada a certos contextos
lexicais, aparecendo de forma persistente em determinadas palavras e
deixando de ocorrer em outras.

Verificamos que a autora, referindo-se à transferência do campo fonético-fonológico,
também a vê como um processo complexo, regido por regras próprias da IL do aprendiz, que
ora ocorrem em determinado contexto, ora não ocorrem nesse, mas em outro contexto.
Na próxima seção, tratamos sobre as estratégias de aprendizagem e de comunicação que
podem ser utilizadas pelos alunos de uma LE.
1.4.2 Estratégias de aprendizagem e de comunicação
As estratégias de aprendizagem e de comunicação foram mencionadas por Selinker, já
em 1972, como dois dos principais processos que estão envolvidos no desenvolvimento da IL
do aprendiz. O primeiro, segundo o autor, se refere aos mecanismos utilizados pelo estudante
para se aproximar e controlar a sua aprendizagem; o segundo, por sua vez, diz respeito aos
recursos que o aprendiz emprega para se comunicar na LE (GÓMEZ, 2005). Embora tenha
feito essa distinção entre os dois tipos de estratégias, vários estudiosos afirmam que na
prática, muitas vezes, é impossível diferenciá-las. A seguir, abordamos as principais
características das estratégias de aprendizagem e, posteriormente, das estratégias de
comunicação.
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1.4.2.1 Estratégias de aprendizagem
De acordo com Oxford (1990, p. 8), as estratégias de aprendizagem são “operações
empregadas pelo aprendiz para auxiliar a aquisição, o armazenamento, a recuperação e o uso
de informação [...]”, bem como “são ações específicas empreendidas pelo aluno a fim de
tornar a aprendizagem mais fácil, mais rápida, mais agradável, mais direcionada a si mesmo,
mais efetiva e mais transferível para novas situações”.
Esta autora (1990, p. 18-21) elaborou uma taxonomia bastante extensa de estratégias de
aprendizagem que se dividem em seis grandes grupos, os quais são apresentados a seguir,
com algumas das estratégias que os compõem:
1.

Estratégias de memória, dentre as quais estão: fazer associação, elaboração,
representação de sons na memória;

2.

Estratégias cognitivas: repetir, praticar formalmente os sistemas sonoros e
escritos, fazer transferência, tradução, análise contrastiva, pensar dedutivamente;

3.

Estratégias de compensação: usar indícios linguísticos, mudança de código (da
LE para a LM), solicitar ajuda, usar mímica ou gesto, evitar a comunicação de
forma parcial ou total, ajustar a mensagem, criar palavras (neologismos), usar
circunlóquio;

4.

Estratégias metacognitivas: prestar atenção, realizar autocorreção e autoavaliação;

5.

Estratégias afetivas (para diminuir a ansiedade): usar música, fazer declarações
positivas, arriscar-se de maneira inteligente;

6.

Estratégias sociais: perguntar para esclarecer ou verificar/confirmar, perguntar por
correção, cooperar com usuários proficientes na língua ou com os colegas.

Bialystok (19928, p. 186 apud CRUZ, 2001 p. 60) também aponta algumas estratégias
de aprendizagem, como:
a)

Prática formal – centrada no código linguístico, pode ser uma ação opcional do
aluno no sentido de aumentar o seu conhecimento explícito do código (ex.
consultando uma gramática ou outras pessoas a respeito de regras) ou operar sobre
informação já existente no “conhecimento explícito” para automatizá-la e transferila para o “implícito” (ex: utilização de exercícios orientados para que o aluno se
familiarize com a informação que já aprendeu para que possa usá-la mais
facilmente);

8

BIALYSTOK, E. On the relationship between knowing and using linguistic forms. In: Applied Linguistics, v.
III, n. 3. Oxford: Oxford University Press, 1982.
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b) Prática funcional – aumento da exposição à língua com fins comunicativos (ex: ir
ao cinema, ler, falar com nativos);
c)

Utilização do monitor – é uma estratégia de produção que se caracteriza como
formal e opera proporcionando informação ao conhecimento linguístico explícito
com a finalidade de examinar ou corrigir a resposta;

d) Inferência – é uma estratégia de compreensão, com a qual o aprendiz pode obter
uma informação linguística particular que antes não conhecia; usada para derivar o
significado da língua ou entender as formas linguísticas, pode ser implementada em
conjunto com o monitor.
Com relação à utilização do monitor, fazemos uma explanação um pouco mais
detalhada do que vem a ser esse mecanismo proposto por Krashen (1982).
De acordo com Dulay, Burt e Krashen (1982), a habilidade de monitorar a própria
produção possibilita algumas pessoas a falar uma L2 mesmo tendo pouca competência
adquirida naturalmente. Esse mecanismo de controle das estruturas da língua pode ser usado
desde os níveis iniciais de aprendizagem, no entanto, sua atuação é limitada, pois exige que o
falante esteja constantemente vigilante e atento à forma linguística, a qual, além disso, precisa
ser conhecida de maneira consciente para que seja produzida adequadamente ou então
corrigida, caso considere necessário.
Para explicar melhor tal mecanismo, Krashen (1982) parte do pressuposto de que a
aquisição e a aprendizagem são dois fenômenos diferentes, cada um com uma finalidade, mas
podendo ocorrer de forma simultânea. O primeiro se refere ao conhecimento implícito da L2,
responsável pela fluência natural do aprendiz e alcançado, de acordo com o autor, pelo
contato e uso da língua em contextos significativos. O segundo se refere ao conhecimento
consciente das regras que governam o idioma estrangeiro, atingido mediante instrução formal.
Para Krashen (1982), a aprendizagem ou o sistema aprendido não produz aquisição, ou
seja, não pode promover a fluência do aluno na L2, “apenas atua como um editor ou
“monitor”, fazendo pequenas modificações e ajustes naquilo que o sistema adquirido
produziu” (LIGHTBOWN; SPADA, 1993, p. 27). O monitor, como é chamado o sistema
aprendido, só é posto em funcionamento mediante as seguintes condições: tempo suficiente,
foco na forma e conhecimento das regras, ou seja, o aluno precisa de tempo para empregar as
regras da L2 de maneira consciente, estar com a atenção direcionada para os aspectos formais
do idioma, e conhecer as suas regras para formulá-las corretamente ou, então, para
autocorrigir as que foram produzidas com erro. Nesse sentido, atividades escritas, por
exemplo, são mais propensas ao uso do monitor do que atividades que priorizam a fala.
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Krashen (1982) aponta diferentes tipos de usuários do monitor:
- os que o usam de maneira excessiva: são os que checam constantemente sua produção,
o que pode resultar em um estilo de fala hesitante, com autocorreções frequentes, e na falta de
atenção ao que o interlocutor está falando. Isso acontece porque tais aprendizes estão bastante
preocupados com a correção. O uso excessivo do monitor também pode estar relacionado ao
histórico de aprendizagem do aluno, baseada principalmente na forma e na correção, e/ou na
sua personalidade, por exemplo: o estudante adquiriu a língua, mas não tem segurança, por
isso usa o monitor para ter certeza de que produziu ou está produzindo corretamente.
- os que o usam com baixa frequência: são os que não aprenderam de maneira
consciente ou se aprenderam preferem não usar tal conhecimento para controlar sua fala. O
pesquisador afirma que estes aprendizes são pouco influenciados pela correção e bastante
confiantes no sistema adquirido.
- os que o usam com moderação: são os que monitoram sua produção de maneira
apropriada sem que isso possa interferir na comunicação. Tais indivíduos conseguem fazer do
sistema aprendido um suplemento do sistema adquirido, o que lhes garante um bom
desempenho na L2. Para Krashen (1982), o objetivo do ensino deve ser o de promover
usuários “moderados” do monitor.
De acordo com Lightbown e Spada (1993), não é fácil evidenciar o uso do monitor na
prática pelo fato de também não ser fácil determinar o que foi produzido pelo sistema
adquirido e o que foi produzido pelo sistema aprendido.
Por fim, apresentamos os tipos de estratégias, observadas por Fernández (1997, p. 249250) no seu estudo, que tendem a predominar em cada estágio de desenvolvimento da
aprendizagem:
1. Nos estágios iniciais, há uma preferência pelas estratégias interlinguísticas:
transferência direta da LM ou outra LE e neutralização de oposições conforme a
LM. Ocorre também imitação de frases feitas, reduções de marcas prescindíveis
para uma comunicação funcional, uso de formas menos marcadas ou mais usuais,
síntese do que se pretende comunicar, evitamento e abandono da mensagem.
2. Nos momentos intermediários, são mais frequentes as estratégias intralinguísticas,
como generalizações de regras da língua-alvo, analogia com estruturas próximas,
influência da forma mais usual ou menos marcada, hipercorreções, repetições e
paráfrase. Persistem as reduções, os evitamentos de problema e as interferências da
LM. Os erros diminuem, mas continuam ocorrendo nos aspectos mais marcados, ao
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mesmo tempo que aumentam as inadequações relacionadas às estruturas mais
complexas, nas quais o aprendiz começa a se arriscar mais tarde.
3. Nos últimos estágios, as hipóteses válidas se consolidam cada vez mais e as
estratégias de aprendizagem se aproximam às do nativo. Por outro lado, é possível
perceber melhor as

possíveis

fossilizações, normalmente decorrentes de

interferências resistentes, e que aparecem, sobretudo, nos momentos em que o
controle é mais baixo, devido a um ambiente mais relaxado ou, ao contrário, muito
tenso.
A seguir, abordamos algumas estratégias de comunicação utilizadas por aprendizes ao
se comunicar em LE.
1.4.2.2 Estratégias de comunicação

As estratégias de comunicação, como aponta Rubin (1987, p. 25), “não estão tão
diretamente relacionadas à aprendizagem de uma língua uma vez que seu foco principal é o
processo de participação em uma conversação (i. e. prática funcional) e obter ou esclarecer
significados através do que o falante planeja.” É verdade que, às vezes, o falante ao solicitar
ajuda ao seu interlocutor pode incorporar novas informações ao seu sistema da língua. No
entanto, o propósito central do emprego de tais estratégias é tornar a comunicação mais
efetiva.
Segundo Corder (1983) e Tarone (1983) apud Rubin (1987), as estratégias de
comunicação são usadas pelo falante quando o(s) seu(s) interlocutor(es) não compreende(m) o
que ele quis dizer. Gómez (2005, p. 436) afirma que elas “são mecanismos usados para
resolver os problemas comunicativos”, o que significa que o seu foco está voltado para o uso
da língua.
De acordo com Rubin (1987), as estratégias de comunicação ajudam o aprendiz a
permanecer em uma conversação, o que lhe proporciona um maior contato com a língua, e,
consequentemente, oportunidades para aprendê-la, pois não somente ouvirá mais a L2, mas
poderá produzir novas sentenças e testar seu conhecimento do novo idioma. Outro aspecto
apontado pela autora é que a melhora do aluno na comunicação pode aumentar a sua
motivação para aprender a língua, já que as estratégias mencionadas são usadas para
contornar a falta de conhecimento da mesma.
Algumas estratégias citadas por Rubin (1987, p. 26-27) estão relacionadas ao
conhecimento linguístico e comunicativo, como por exemplo: uso de sinônimos, de palavras
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cognatas (com significado equivalente ou não na L2), de sentenças simples, de gestos, de
paráfrase ou circunlóquio. Outras se referem ao uso de fórmulas conversacionais, tais como
pausas, itens que abrem e fecham uma conversação etc. Há também as estratégias de evitação
que consistem em evitar palavras ou tópicos não disponíveis na IL do aprendiz; as estratégias
de esclarecimento, usadas para esclarecer a própria intenção, como repetir sentenças, usar
gestos, soletrar palavras; e outras que mostram até onde o aluno conseguiu acompanhar o seu
interlocutor, como: repetir de forma interrogativa, silêncio/hesitação, apelo por assistência,
indicação da compreensão etc.
Gómez (2005) com base em Canale (1995) também aponta alguns exemplos de
estratégias de comunicação, empregadas para sanar deficiências linguísticas, discursivas e
sociolinguísticas:
·

Utilização de fontes de referência como dicionários, gramáticas etc;

·

Uso de paráfrase;

·

Pedido de repetição, esclarecimento ou discurso mais lento para garantir a
compreensão;

·

Uso de entonação enfática para indicar coesão e coerência;

·

Uso do conhecimento que se tem da LM sobre a adequação das funções
comunicativas.

Algumas dessas estratégias de comunicação foram mencionadas anteriormente, quando
citamos a taxonomia de Oxford (1990) referente às estratégias de aprendizagem, o que mostra
a dificuldade de diferenciá-las.
Cruz (2001, p. 127) também apresenta as estratégias que serviram de base para a análise
dos seus dados, são elas: mudança de código, empréstimos linguísticos, tradução literal, uso
de neologismos, de estratégias não linguísticas, da estratégia de espera, abandono de tema,
redução da mensagem e substituição semântica.
Na sequência, apresentamos um quadro com as estratégias de comunicação observadas
por Cruz (2001, p. 188) no decorrer do desenvolvimento interlinguístico de aprendizes
brasileiros de espanhol e o reflexo do uso de tais estratégias nas suas produções, seguindo as
quatro fases de acordo com Brown (1994). Podemos ver que a recorrência à LM é uma
estratégia bastante utilizada pelos aprendizes, sobretudo nos estágios iniciais da IL:
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Quadro 1.1 Estágios de Interlíngua – Estratégias comunicativas e reflexos na produção gerada
(CRUZ, 2001, p. 188)

Estágio 1
Muitos
empréstimos
linguísticos e
muita mudança
de código

Estágio 2
Muitos empréstimos
linguísticos e alguma
mudança de código,
além da tendência à
tradução literal

Estágio 3
Empréstimos mais
reduzidos e pouca
mudança de
código, mantém-se
a tendência a uma
tradução literal
Autocorreção
Muitas adaptações
de vocábulos

Estágio 4
Alguns poucos
empréstimos linguísticos,
bem pouca mudança de
código e tendência a uma
tradução literal

Domínio ainda maior do
léxico apresentando,
entretanto, algumas
insuficiências, mas com
um senso crítico já
instalado
Produção oral ampla, que
em alguns casos torna-se
mais consistente, mais
próxima da L-alvo, porém
com instabilidades que, em
outros casos, caminham
para uma fossilização

Frequente uso de
adaptações de
vocábulos
Confusões
semânticas, com
consequentes
inadequações
funcionais

Adaptação de
vocábulos
Inadequações, mas
não do teor das
apresentadas no
estágio anterior

Domínio maior do
léxico, com
algumas
insuficiências
linguísticas

Produção oral
limitada a frases
ou a pequenos
diálogos

Produção oral mais
ampla. Opiniões e
análises críticas

Produção oral
ampla e mais
fluente

Autocorreção
Adaptações de vocábulos

Considerando o quadro anterior e o ensino-aprendizagem de línguas próximas, como o
português e o espanhol, Cruz (2001, p. 64) comenta que o uso de estratégias de comunicação
por parte do aprendiz é bastante intenso, desde o início do contato com a LE. Tendo isso em
vista, a autora enfatiza que
[a]pós um primeiro movimento de aceitação da IL do aluno, com todas as
EC [estratégias de comunicação] das quais o aprendiz lança mão, o professor
deve despertar nele a consciência do que há de diferente, a visão contrastiva
contínua, para que o aluno não fossilize pela facilidade de comunicação, na
qual nem sempre se recorre às formas corretas ou até mesmo adequadas
dentro das situações em que se apresentam.

Nesse sentido, Almeida Filho (2001) fala da necessidade de se buscar uma metodologia
que (re)sensibilize o aprendiz em relação à sua própria produção, no sentido de mostrar-lhe o
que ainda “não sabe” ou ainda “não sabe fazer”, ao invés de, apenas, encorajá-lo a fazer
coisas apesar das imperfeições e limitações que sua IL apresenta.
Com relação ao emprego de determinado tipo de estratégias em detrimento de outro,
Fernández (1997, p. 247) afirma que as características individuais dos aprendizes também
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“podem favorecer o uso de estratégias de evitamento, de redução ou de imitação, ou, ao
contrário, de outras mais criativas, nas quais se ensaia e se arrisca com maior intensidade.”
Por essa razão, é importante que o professor não desconsidere tais aspectos e busque
promover um ambiente de ensino-aprendizagem tal que favoreça o avanço dos aprendizes no
uso de estratégias que promovam a aprendizagem da nova língua.
No tópico seguinte, vemos alguns estudos sobre a IL de aprendizes de espanhol.
1.4.3 Estudos sobre a interlíngua de aprendizes de espanhol
Quando uma pessoa começa a aprender uma LE é natural que faça associações e
comparações entre esta e a sua LM. No que se refere aos sons especificamente, observamos
que os aprendizes estabelecem correspondências entre os sons da sua língua e os sons
semelhantes da língua-alvo, produzindo-os tal como os da sua LM.
Em se tratando da aprendizagem do espanhol por brasileiros adultos, ou do português
por hispano-falantes, o aluno inicia esse percurso com uma compreensibilidade na LE póselementar e com habilidades e conhecimentos comuns entre os dois idiomas, o que permite
que o aluno não ansioso avance no desenvolvimento da IL mais rapidamente do que o faria
com línguas mais distantes, como o português e o inglês, por exemplo (ALMEIDA FILHO,
2001).
Entretanto, a facilidade que o aprendiz encontra ao tentar produzir na LE, logo, se
revela como enganosa. A semelhança que parecia facilitar a aprendizagem por um lado, por
outro acaba complicando, pois faltam definidores claros de aspectos da nova língua. Almeida
Filho (2001, p. 16) cita como exemplo disso algumas diferenças no campo fonológico que não
são percebidas com clareza pelo hispanofalante aprendiz de português:
a nasalização, a distinção entre fonemas vocálicos abertos e fechados, o
desvozeamento (ou ensurdecimento) de consoantes sonoras fricativas
intervocálicas, o alçamento de fonemas vocálicos na língua falada como em
tarde/tardi [...] mostram-se como evidências da falta de clareza com que são
percebidas as diferenças pelos aprendizes.

Nesse sentido, Alcaraz (2005) diz que a vantagem inicial nem sempre possibilita o
domínio efetivo e rápido da LE, mas favorece a fossilização inviabilizando qualquer
progresso. Essa é também a opinião de Bini e Guil (2002) com relação à aprendizagem de
espanhol por alunos italianos. Segundo as autoras, a afinidade entre o espanhol e o italiano
facilita a compreensão dos estudantes, tanto da língua falada como da escrita, entretanto, com
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o aumento da competência dos aprendizes, a utilidade dessa afinidade diminui, podendo
impedir o desenvolvimento da IL e inclusive provocar a sua fossilização. Para as
pesquisadoras, o grande número de diferenças somente parciais e de estruturas em ambas as
línguas que coincidem faz com que os aprendizes não percebam muitas distinções em um
primeiro momento, fato este que pode dificultar a aquisição. Por essa razão, elas afirmam que
a análise contrastiva de elementos dos dois idiomas em contato pode auxiliar o aprendiz na
confirmação ou não de suas hipóteses sobre a LE, além de incentivar a autocorreção.
Para Rodríguez (2001), a proximidade que guarda o português e o espanhol também
garante uma compreensibilidade que, por um lado facilita a comunicação, mas, por outro,
provoca a interferência desenfreada de aspectos fonológicos, morfológicos, lexicais e
sintáticos entre as línguas em contato, os quais muitas vezes tendem a se fossilizar.
De acordo com Gargallo (1993), a afirmação de que quanto maior for a diferença entre a
LM e a LE maior será a dificuldade de aprendizagem não é verdadeira, pois quando há
semelhança entre os dois idiomas, existe o problema da interferência de vocabulário e de
estruturas entre ambos. Para a autora, a proximidade ou semelhança entre duas línguas pode
auxiliar no início da aprendizagem, mas em níveis avançados pode gerar muitos erros, difíceis
de serem eliminados.
Quando nos referimos à produção do brasileiro aprendiz (ou não) de espanhol e do
hispano-falante aprendiz (ou não) de português, empregamos o termo portuñol. De acordo
com Ferreira (1997), esta interlíngua é aceita de diferentes formas mesmo por professores que
compartilham o mesmo paradigma teórico-conceitual. Por um lado, há os que acham que por
ser inevitável, ela deve ser aceita, por outro, há os que se preocupam em exigir uma maior
acuidade para evitar a fossilização.
Na opinião de Schmitz (1993 apud ALCARAZ, 2005, p. 198), uma produção que
almeja ultrapassar o estágio da sobrevivência, não pode se satisfazer “com uma mescla
chamada popularmente portuñol, o aprendiz tem que se esforçar bastante para separar léxica e
gramaticalmente as duas línguas.” Nesse sentido, acreditamos que seja importante haver uma
ação metodológica que não somente valorize e incentive a produção livre do aprendiz na LE,
mas que também o leve a constantemente observá-la e aprimorá-la, como enfatizam vários
autores (CRUZ, 2001; ALMEIDA FILHO, 2001; BRANDÃO, 2003). No entanto, antes de se
definir qualquer prática metodológica, é importante considerar, entre outros aspectos, o nível
de proficiência que o aluno deseja e/ou necessita alcançar na LE.
Um dos estudos mais amplos realizados sobre a IL oral de falantes do português do
Brasil aprendendo espanhol é o de Cruz (2001). Esta autora acompanhou sete estudantes do
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curso de Letras – Licenciatura em Espanhol – durante quatro anos, com o objetivo de enfocar
os estágios de desenvolvimento da IL dos aprendizes, tendo em vista os aspectos fonéticos e
morfossintáticos nela encontrados, bem como as suas características linguístico-pragmáticas.
A análise empreendida por Cruz (2001) é de caráter qualitativo-interpretativista e busca
associar o desenvolvimento (mais rápido ou mais tardio) da IL à respectiva história de vida de
cada um dos sujeitos. A autora observa que os fatores individuais são responsáveis por
diferentes ritmos e por especificidades na produção dos alunos da sua pesquisa, muitas das
quais se fossilizam, dentre outros motivos, pela falsa impressão de domínio da língua-alvo
que o uso das estratégias de comunicação provoca. Como o trabalho é bastante extenso,
passamos a comentar somente as considerações referentes aos traços fonéticos do sistema da
IL dos estudantes.
De acordo com Cruz (2001), embora apresentassem desvios constantes, nenhum dos
sujeitos participantes da pesquisa afirmou nas entrevistas ter dificuldades com relação à
fonética do espanhol. A autora sugere que o não reconhecimento de tais aspectos se deva ou à
falta de consciência da sua ocorrência ou, simplesmente, a pouca importância dispensada aos
mesmos, já que são erros locais que não afetam fortemente a comunicação, salvo exceções.
Os fenômenos fonéticos que afetaram a produção dos aprendizes, segundo a
pesquisadora, se tornaram menos frequentes no decorrer dos anos. Os que foram observados
ainda no período final da coleta de dados, também apresentaram instabilidade, com exceção
de um aluno que efetivamente fossilizou a abertura vocálica. Nos demais casos foi possível
verificar uma movimentação dessa IL às normas da língua-alvo.
A presença persistente, ainda que oscilante, de certas características fonéticas advindas
da LM na produção dos aprendizes levou a pesquisadora a interpretá-las como sendo
consequência da manutenção de uma identidade linguística, que pode revelar a procedência
do falante e o seu pertencimento a uma determinada cultura.
Segundo Brandão (2003), a necessidade ou o desejo de manter a própria identidade por
meio da produção de características da LM na produção em língua estrangeira pode ocorrer de
maneira inconsciente, ou seja, por razões não reconhecidas e, portanto, não verbalizadas pelo
aprendiz. Observando os dados da pesquisa de Cruz (2001), tal autora verifica que a
manutenção da identidade linguística não está associada a nenhum tipo de rejeição explícita à
aprendizagem do espanhol, pois todos os alunos demonstraram ter atitudes positivas com
relação a esse idioma. Outra hipótese de Brandão (2003) é que os alunos poderiam estar
conservando aspectos fonéticos da sua LM como uma espécie de estratégia, para deixar
transparecer aos nativos sua identidade não-nativa, e assim se proteger do risco de que os
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desvios de seu discurso fossem atribuídos a falhas na personalidade (BLUM KULKA &
KASPER, 19939 apud BRANDÃO, 2003, p. 42). No entanto, tal hipótese, como afirma a
autora, também não é consistente, haja vista que o objetivo principal dos alunos é dar aulas de
espanhol e, nesse caso, uma maior acuidade favorecerá o seu desempenho profissional. No
estudo de Cruz (2001), portanto, a manutenção da identidade linguística não se dá de maneira
consciente por parte dos aprendizes e não apresenta uma motivação aparente.
O quadro a seguir mostra os estágios de IL, do ponto de vista fonético, caracterizados
por Cruz (2001, p. 126), a partir da análise da produção dos sujeitos participantes da sua
pesquisa:
Quadro 1.2 Estágios de Interlíngua: o plano fonético (CRUZ, 2001, p. 126) (grifo do autor)
Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3
Estágio 4
Além da mudança de
Transferência de
Transferência de
Transferência de
código, transferência
traços fonéticos da
traços fonéticos da
traços fonéticos da
de traços fonéticos da LM, em ampla
LM, com diminuição LM, com a presença
escala: abertura
LM em profusão:
da frequência:
discreta: da abertura
neutralização /e/=>[i] vocálica (/e/=>[];
abertura vocálica
vocálica (/e/=>[];
em final de palavra na /o/=>[]); ditongação
(/e/=>[]; /o/=>[]);
/o/=>[]); da
posição átona,
ditongação
indevida;
ditongação indevida;
indevida;
abertura vocálica
epêntese do e;
epêntese do e; v
neutralização de /o/
/e/=>[], [v]
epêntese do i; a
interdental12;
em
posição
átona
ao
10
interdental ,
neutralização do
nasalização e
final de palavra em
sonorização /s/=>[z],
/e/=>[i]
ao
final
de
sonorização.
[w] e de /e/ em [i], a
palavra em posição
vocalização do l em
epêntese do i,
átona; nasalização;
[w] no final de sílaba
nasalização, a
velarização do r
ou palavra e o r
vocalização do /l/ em
simples como
(/r/=>[]); r retroflexo
final de sílaba ou
retroflexo [].
palavra [w]; r
[]; sonorização
retroflexo //;
(/s/=>[z]), [v]11
velarização (/r/=>[]); interdental,
vocalização do l em
sonorização /s/=>[z];
final de sílaba ou
/d/=>[]; //=>[].
palavra (/l/=>[w]).
Sem noção das
Noção ainda difusa da Noção um pouco mais Noção já mais sólida
proximidades ou
L-alvo, com a
sólida da L-Alvo, com da L-Alvo, com a
distâncias, com a
ocorrência em ampla
a diminuição da
presença discreta de
ocorrência em
escala de traços
frequência de traços
traços fonéticos da
profusão de traços
fonéticos da LM.
fonéticos da LM.
LM.
fonéticos da LM.

9

BLUM-KULKA, S. & KASPER, G. (orgs.). Interlanguage Pragmatics. New York: Oxford University Press,
1993.
10 11 12
Conforme Cagliari (2007), o [v] é um som fricativo labiodental sonoro.
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Podemos observar, neste quadro, que a grande maioria dos erros são decorrentes da
interferência da LM dos aprendizes. Apenas as ditongações indevidas provêm de regras
próprias da IL, assim como a epêntese de /e/13.
Outro estudo referente aos erros fonéticos produzidos por aprendizes brasileiros de
espanhol, sobre o qual nos apoiamos para a realização dessa pesquisa, é o de Brandão (2003).
Esta pesquisadora observou, durante dois meses e meio, as aulas de uma turma de nível
intermediário (cujos alunos tinham um ano ou mais de estudo da língua), que aconteciam uma
vez por semana por aproximadamente duas horas. Seu objetivo consistia em identificar os
erros fonéticos persistentes na fala dos alunos, averiguar se eram reconhecidos pelos
aprendizes, e identificar a forma de correção/tratamento de tais desvios utilizada pelo
professor.
A partir da constatação da existência de erros fonéticos persistentes na produção dos
alunos de nível intermediário, a autora conclui, tal qual observamos no trabalho de Cruz
(2001), que a maioria dos desvios ocorre por interferências interlinguísticas, isto é,
decorrentes da LM. Os erros intralinguísticos, por sua vez, resultam principalmente de dois
processos: a hipergeneralização de regras próprias da LE, como a ditongação em recursos
(rec[we]rsos), e “a aplicação incompleta ou a simplificação de regras da língua-alvo”, tal
como a produção do tepe alveolar sonoro [] ou da vibrante simples [r] quando deveria ser
realizada a vibrante múltipla [], em palavras como bo[]acho ‘borracho’ e [r]azón ‘razón’. As
produções resultantes desse último processo mostram, segundo a autora, que os alunos estão
buscando aproximar a sua pronúncia a da LE, da mesma forma que já percebem as distinções
entre a sua LM e a LE (BRANDÃO, 2003, p. 229).
Brandão (2003, p. 230) afirma que os erros fonéticos persistentes analisados apresentam
variabilidade e instabilidade e considera que, enquanto a variabilidade se refere “às diferentes
formas de realização de um mesmo fonema” (ex.: as pronúncias do /r/, apresentadas
anteriormente), a instabilidade está relacionada “com a adoção esporádica de regras próprias
da língua-alvo nos mesmos contextos em que a produção sistemática de erros inter ou
intralingüísticos é identificada”. Dentre os erros persistentes encontrados na fala dos
aprendizes, apenas um foi considerado estável e invariável: a realização da vibrante múltipla
[r] como fricativa velar surda [x] na produção de um dos alunos. Conforme a autora, tal erro
se configuraria já como fossilizado na IL desse aprendiz, pois ele próprio afirma que não é

13

Com relação às peculiaridades da ocorrência deste fenômeno, vide análise dos dados.
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capaz de perceber a diferença entre a pronúncia de tal fonema em espanhol e em português,
ou seja, entre [r] e [x].
Para constatar se os alunos reconheciam ou não a produção de erros persistentes na
própria produção, a autora dispôs de três instrumentos: questionário e entrevista, observação
das atitudes dos alunos diante dos erros em sala de aula (como autocorreção, hesitação e
solicitação da ajuda da professora) e testes de percepção.
Com relação ao reconhecimento dos erros fonéticos persistentes por parte dos alunos, a
autora verificou que as categorias de erros identificadas por eles foram poucas, tanto no
questionário e na entrevista, nos testes de percepção (que consistiam em que o aluno escutasse
a própria produção com o propósito de apontar seus erros), como por meio de atitudes em sala
de aula (tal como autocorreção). Somente uma aluna (A3) demonstrou uma percepção mais
apurada na identificação dos seus erros, e, para a autora, isso se deve ao fato de ela perceber
certas distinções entre o português e o espanhol ou de julgar ter algumas dificuldades com
relação a determinados sons da LE, o que faz com que utilize ainda mais o monitor,
aumentando a acuidade.
As atitudes de reconhecimento dos erros persistentes observadas na fala dos alunos
foram: hesitação, seguida ou não da reformulação de hipóteses, autocorreção e solicitação da
ajuda da professora, e refletem, segundo Brandão (2003, p. 233), níveis de percepção
diferenciados. A autocorreção logo após a realização do erro aponta que
o aprendiz está utilizando o monitor tanto na identificação espontânea do
erro quanto no acesso ao sistema aprendido da língua-alvo (no sentido de
Krashen, 1991). A rapidez com que o aprendiz é capaz de identificar e
reformular o erro, nesse caso, indica que o confronto entre os elementos
pertencentes a cada sistema lingüístico em situação de contato (incluindo-se
a IL do aprendiz) ocorre de forma automática, permitindo que o aluno
reconheça e adote o padrão da língua-alvo de forma tão natural como a
reformulação de um lapso na sua própria LM.
Por outro lado, verificamos que a autocorreção pode estar relacionada à
identificação de um erro fonético persistente num contexto lexical
específico, já que esse mecanismo não parece atuar de forma constante na
reformulação de um mesmo tipo de erro em contextos lexicais variados.

Com relação à hesitação e à solicitação da ajuda da professora, a autora afirma que nos
dois casos a identificação do erro ocorre mediante a atuação do monitor, e, em seguida, o
aprendiz o reformula ou com base nos conhecimentos que tem da LE ou a partir da forma
correta fornecida pelo professor. Há que se considerar, no entanto, que o fato de o aprendiz
reconhecer a existência de um desvio não garante que ele saiba a forma correta na línguaalvo. Segundo Brandão (2003, p. 233), “as hipóteses formuladas a partir da constatação da
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presença do erro podem basear-se, também, no padrão da LM do aprendiz ou em regras do
seu sistema intralingüístico”. Analisando por que o aluno recorre à solicitação de ajuda do
professor, a autora afirma que geralmente isso “ocorre porque o aprendiz não deseja correr o
risco de formular novas hipóteses sobre a realização de um determinado som, cuja produção
pode ser reconhecida por ele como uma dificuldade” (BRANDÃO, 2003, p. 233). Podemos
pensar também, que o seu estilo de aprender, bem como a sua relação consigo mesmo, com os
demais colegas e até as suas crenças sobre como deve ser a produção na LE, podem
influenciar na sua decisão de se arriscar por conta própria ou de pedir ajuda ao professor.
Sobre a variação de erros e acertos na produção de um mesmo fonema, Brandão (2003)
afirma que ela pode indicar uma dificuldade de controle por parte do aprendiz da influência de
aspectos específicos da sua LM ou mesmo da sua IL, e não o desconhecimento da regra do
idioma. Assim sendo,
os alunos conhecem as regras do idioma que estão aprendendo, mas ainda
não podem controlar sistematicamente a influência da sua LM e da sua
própria IL sobre as suas produções, porque essas regras ainda não foram
organicamente absorvidas pelo sistema adquirido. (BRANDÃO, 2003, p.
234).

A variação entre diferentes formas linguísticas apresenta-se, então, como uma
característica própria da IL que aos poucos vai dando lugar à estabilidade, quando as regras
são absorvidas pelo sistema adquirido.
A seguir, apresentamos os erros fonéticos persistentes observados por Brandão (2003, p.
165 e 177) na produção dos aprendizes de espanhol participantes da sua pesquisa (os
exemplos, também retirados do trabalho de Brandão, foram adicionados por nós):
- Qualidade vocálica de /e/ e /o/: h[]ra hora, qui[]ren quieren
- Neutralização entre os fonemas /e/ e /i/: qu[] que, []ntonces entonces
- Neutralização entre os fonemas /o/ e /u/: much[] mucho
- Monotongação: f[o]go fuego, s[e]s seis
- Ditongação: f[we]rma forma, hac[je]r hacer
- Ditongação/nasalização: evoluci[] n evolución
- Queda de consoante em final de sílaba: elétrica eléctrica, ación acción
- Inadequações na pronúncia de ‘x’14: má[s]imo máximo, e[z]istente existente
- Realização de /d/ como [d] na sequência /d/: [] día, me[d]ia media
- Realização de /t/ como [t]: co[t]inúo continúo, habitan[t]s habitantes

14

Ou seja, da sequência /ks/ do espanhol, nos contextos em que é representada pelo grafema ‘x’.
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- Vocalização de /l/: a[w]tar altar, so[w] sol
- Sonorização de /s/: deci[z]ión decisión, no[z]otros nosotros
- Oposição entre /v/ e /b/: [v]ida vida
- Variações na pronúncia de ‘g’ e ‘j’15: [d]usto justo, [j]efe jefe
- Variações na pronúncia de /r/: te[]oristas terroristas, [x]adicales radicales
Podemos observar que a maioria dos erros fonéticos persistentes apresentados são
decorrentes de interferências interlinguísticas, ou seja, de influência da LM dos aprendizes,
como verificamos no trabalho de Cruz (2001). Segundo Brandão (2003), estes erros não
ocorrem de maneira generalizada na produção dos aprendizes, mas a sua transferência parece
seguir regras próprias da IL de cada um, determinando o contexto em que a regra da LM deve
ou não ser transferida, apresentando certa sistematicidade.
Elliott (199716 apud OLIVÉ, 2005, p. 753), por sua vez, em sua pesquisa com dois
grupos de aprendizes de espanhol, um experimental, em que se fez um trabalho específico
com pronúncia, e o outro, o grupo de controle, no qual não foi realizado o mesmo trabalho,
demonstra que o ensino da pronúncia no contexto de sala de aula comunicativa é produtivo,
pois ajuda no entendimento da produção dos nativos e incide sobre o filtro afetivo do aluno,
diminuindo a ansiedade com relação à produção oral.
Tendo apresentado alguns estudos sobre a interlíngua de aprendizes de espanhol,
passamos para o próximo capítulo no qual apresentamos um estudo comparativo entre os
sistemas fonéticos do português e do espanhol o qual servirá de base para a classificação e
inclusive para a consideração dos erros fonéticos observados na produção dos alunos
participantes desta pesquisa.

15

Ou seja, da consoante /x/ do espanhol.
ELLIOTT, R. On the teaching and acquisition of pronunciation within a communicative approach. Hispania,
80, 1, p. 85-108, 1997.
16
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CAPÍTULO 2
ESTUDO COMPARATIVO DOS SISTEMAS FONÉTICOS DO
PORTUGUÊS E DO ESPANHOL

Apresentamos neste capítulo um estudo comparativo dos sistemas fonéticos do espanhol
e do português do Brasil. Com esse estudo não pretendemos prever ou predizer os erros
fonéticos dos participantes dessa pesquisa (ou de aprendizes brasileiros de espanhol).
Buscamos, sobretudo, traçar uma fronteira mais nítida entre ambas as línguas no que diz
respeito ao nível fonético segmental, tendo em vista as diferentes variantes do português e do
espanhol, e, assim, definir com mais clareza o que será considerado erro na produção dos
aprendizes. Além disso, este estudo servirá de base para a interpretação da natureza dos erros,
isto é, se interlinguístico, proveniente da LM do aprendiz, ou outra língua, ou intralinguístico.
Antes de iniciarmos o estudo comparativo propriamente dito, no qual apresentamos
primeiramente as vogais, e, posteriormente, as consoantes, abordamos de maneira resumida as
principais características da Fonética e da Fonologia, bem como a relação que existe entre os
sistemas ortográficos e os sons das línguas.
2.1 Fonética e Fonologia
Durante um período de tempo considerável, os termos fonética e fonologia foram
empregados como sinônimos ou com acepções diferentes das que lhes são atribuídas
atualmente (LLORACH, 1968; CÂMARA JR., 1977). De acordo com Câmara Jr. (1977, p.
12), antes dos trabalhos desenvolvidos pelo Círculo Linguístico de Praga, o termo fonologia
foi amplamente usado para designar “o estudo dos sons e da elocução de uma determinada
língua”, enquanto que fonética designava “a ciência geral dos sons da fala”. Tal conceituação
foi adotada pela escola fonética de Leipzig, que teve como orientador E. Sievers, e, por isso,
teve bastante penetração na época. Em contrapartida, Saussure define tais termos quase que de
maneira contrária, ou seja, utiliza fonologia para “ciência geral dos sons da fala” e restringe o
termo fonética ao “estudo da evolução dos sons”.
Callou e Leite (2000, p. 11-12) afirmam que o termo fonologia surgiu no final do século
XVIII com o significado de “ciência dos sons da fala” e somente a partir de 1928, com os
trabalhos de Trubetzkoy, Jakobson e outros membros do Círculo Linguístico de Praga, ele
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passou a designar o estudo das “diferenças fônicas intencionais, distintivas” e constituir,
então, de maneira sistemática, um campo distinto da fonética. Segundo Callou e Leite (2000),
Saussure e Baudouin de Courtenay foram decisivos para a mudança interpretativa do termo.
Baudouin de Courtenay, por ter sido um dos primeiros estudiosos (fins do século XIX) a
tentar distinguir os trabalhos que abordam os elementos da língua com um papel na
significação daqueles que consideram os elementos linguísticos como resultado das
realizações individuais dos falantes; e Saussure, por ter desenvolvido, dentre outras, as noções
de língua (langue) – sistema abstrato, supraindividual, modelo geral de todas as manifestações
linguísticas particulares – e fala (parole) – realidade física que varia de indivíduo para
indivíduo, fenômeno concreto e individual.
A partir desses estudos, a fonética passa, então, a vincular-se à fala, ocupando-se de
todos os sons que a caracterizam (os fones ou alofones), ou seja, dos elementos fônicos em si,
tendo em vista sua realidade física e fisiológica. A fonologia, por sua vez, passa a ser
associada à língua, preocupando-se com os sons que desempenham uma função distintiva (os
fonemas), isto é, que estão relacionados a diferenças de significação.
Segundo Crystal (1988, p. 114), a fonética é “a ciência que estuda as características do
som humano, especialmente quando usado na fala, e fornece métodos para sua descrição,
classificação e transcrição”. Ela apresenta um caráter, sobretudo, descritivo (CAGLIARI,
2002), e sua análise pode ser feita a partir de três pontos de vista: articulatório, acústico e
auditivo. O primeiro se ocupa da produção dos sons da fala tendo em vista o aparelho
fonador e os órgãos vocais. O segundo estuda a transmissão de tais sons, tendo em vista as
suas propriedades físicas, como a intensidade, a duração e a altura. E o terceiro trata da
percepção desse sons, isto é, de como eles são percebidos pelo ouvinte. O principal elemento
da fonética é o fone – cada um dos sons produzidos na fala – ou alofone – formas distintas de
realização de um fonema –, e são representados entre colchetes [ ].
A fonologia, de acordo com Crystal (1988, p. 115), é a ciência que estuda “os sistemas
de sons das línguas”, isto é, os sons que são usados distintivamente em uma dada língua. Isso
quer dizer que dentre os vários sons apreendidos em uma análise fonética, são considerados
em uma análise fonológica apenas os que são capazes de distinguir significados na língua em
questão. Os sons fonológicos estão, portanto, sempre em oposição: além de apresentarem uma
diferença fônica entre os elementos opostos, apresentam, principalmente, uma função
linguística que

implica na diferença

de

significação.

Estes sons,

denominados

tradicionalmente de fonemas, são o principal elemento da fonologia. Sua manifestação
concreta se dá através dos sons (fones ou alofones), no entanto, o fonema é um conceito
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abstrato, pois existe somente se for capaz de distinguir significados em uma dada língua.
Graficamente, ele é representado entre barras / /.
Diferentemente da fonética, a fonologia tem caráter interpretativo e especulativo, cujo
grau de abstração varia de acordo com o modelo teórico seguido. Dentre os vários objetivos
dessa ciência estão a organização da ortografia e a criação de um alfabeto para a
representação escrita de idiomas (CAGLIARI, 2002).
Tendo em vista as características das análises fonética e fonológica, neste estudo,
portanto, a produção dos aprendizes é analisada foneticamente, pois nosso maior interesse é
determinar os erros produzidos pelos alunos a partir das diferenças existentes entre os sons
produzidos por eles e os sons que deveriam ser articulados pelos mesmos em espanhol. Para
realizar as transcrições, utilizamos as fontes e símbolos do Alfabeto Fonético Internacional
(Anexo A).17
2.2 A relação entre os sistemas ortográficos e os sons da língua

No que diz respeito à ortografia, isto é, às “regras oportunas para representar com letras
os sons de uma língua” (LLORACH, 2006, p. 28), vale a pena ressaltar que a mesma varia de
língua para língua, podendo ser mais transparente ou menos transparente, de acordo com as
relações existentes entre os sons da fala e as letras ou grafemas. Seymour (1997), estudioso
que criou uma escala para medir o grau de transparência dos sistemas ortográficos, indica que
a ortografia da língua espanhola, por exemplo, é altamente transparente, isto é, a maioria das
letras que compõem tal sistema corresponde, cada qual, a um som da fala, diferentemente da
ortografia do inglês, em que grande parte dos grafemas se refere, individualmente, a vários
sons. O sistema ortográfico do português, por sua vez, apresenta um grau de transparência
mediano, não tão alto como o do espanhol e nem tão baixo como o do inglês. Assim sendo, a
ortografia do espanhol pode ser um auxílio para os aprendizes estrangeiros na fixação dos
sons e fonemas da língua. Não obstante isso, é preciso levar em conta a ortografia da LM,
que, no caso de aprendizes adultos, se encontra enraizada na mente, e, por esse motivo, pode
exercer influência não só na escrita em LE, mas também na produção oral na língua-alvo.

17

Tanto a fonética como a fonologia utilizam símbolos próprios para transcrever a fala.
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2.3 As vogais
Os sons vocálicos se caracterizam por não apresentarem fricção ou obstrução da
corrente de ar ao passarem pelo aparelho fonador, diferentemente do que acontece com os
sons consonantais. Sua qualidade varia de acordo com a posição vertical ou horizontal da
língua na cavidade bucal e com a protrusão labial.
Tendo em vista a posição vertical da língua18, as vogais podem ser classificadas em:
vogal baixa, média-baixa, média-alta e alta. Alguns autores utilizam os termos vogal aberta,
meio-aberta, meio-fechada e fechada para se referir a estes mesmos níveis de altura,
respectivamente. Assim, quanto mais baixa for a vogal, mais aberta estará a cavidade bucal.
Por exemplo, a sequência de sons [a] de ‘mato’, [] de ‘café’, [e] de ‘você’, [i] de ‘milho’19,
produz o fechamento gradativo da boca e a elevação gradativa da língua.
Quanto à posição horizontal da língua, as vogais podem ser: anteriores, centrais e
posteriores, ou seja, articuladas, respectivamente, na parte da frente da cavidade bucal, na
parte do centro, e na parte mais interna da boca. A sequência das vogais [i] de ‘pilha’, [e] de
‘ele’, [] de ‘neve’, [a] de ‘caso’, [o] de ‘ovo’, [] de ‘olhos’, [u] de ‘uva’, por exemplo, faz
com que a língua se movimente na cavidade bucal, desde a parte anterior, passando pela
central até a parte posterior.
A protrusão labial, por sua vez, refere-se ao arredondamento ou não dos lábios durante a
produção de cada vogal. As vogais [i] de ‘Ivo’, [e] de ‘gelo’ e [a] de ‘late’, por exemplo, são
não-arredondadas tanto no português como no espanhol. Já as vogais [u] de ‘uva’ e [o] de
‘osso’ são arredondadas nestes idiomas.
No quadro a seguir, retirado de Silva (2001, p. 79), podemos observar os segmentos
vocálicos do português do Brasil, a partir dos critérios apresentados anteriormente.
Quadro 2.1 As vogais do português (SILVA, 2001, p. 79)

alta
média-alta
média-baixa
baixa

18

anterior
não-arredondada
i
e


central
não-arredondada

posterior
arredondada
u
o


a

A posição vertical da língua equivale à abertura da cavidade bucal, que, por sua vez, é garantida pela
movimentação do maxilar inferior.
19
Os exemplos apresentados nesta página são do português brasileiro.
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Enquanto no português os fonemas vocálicos são sete, no espanhol eles são cinco, pois
não há neste idioma oposição entre vogais médias-altas e vogais médias-baixas, como ocorre
no português:
Quadro 2.2 As vogais do espanhol (QUILIS, 1997; TOMÁS, 1932)

alta
média
baixa

anterior
não-arredondada
i
e

central
não-arredondada

posterior
arredondada
u
o

a

Antes de apresentarmos as principais diferenças fonéticas existentes entre as vogais em
português e em espanhol, abordamos alguns fatores que influenciam na realização fonética
das vogais: a tonicidade e o desvozeamento (ou ensurdecimento).
2.3.1 A tonicidade
A tonicidade refere-se à intensidade acústica ou força com que uma sílaba (ou a vogal
núcleo da sílaba) é produzida. Quando a sílaba é acentuada, ou seja, quando a sua intensidade
acústica é mais forte com relação às demais sílabas ela é considerada tônica. Segundo Silva
(2001), a vogal acentuada ou tônica tem duração mais longa e é pronunciada de forma mais
alta (isto é, com mais força, mais volume), o que faz com que seja percebida auditivamente
com distinção. As vogais não acentuadas ou átonas têm uma intensidade acústica secundária
(i. e. um acento secundário) ou são isentas de acento. As vogais átonas podem ser pretônicas
ou postônicas, de acordo com a posição que ocupam na palavra ou grupo de palavras com
relação à vogal tônica: são pretônicas quando antecedem tal vogal, e postônicas quando a
seguem. Na palavra ‘calada’, por exemplo, a sílaba tônica é la, a pretônica é ca e a postônica
da. Para indicarmos em uma transcrição fonética a sílaba tônica ou acento primário,
utilizamos o diacrítico [], que é colocado diante de tal sílaba, isto é, diante da que é
pronunciada mais fortemente. O acento secundário, que recai na segunda sílaba mais forte, é
indicado com o diacrítico na parte inferior [], e a sílaba isenta de acento não recebe nenhum
diacrítico, como podemos observar no exemplo a seguir [] ‘jacaré’. Alguns autores,
utilizam de forma alternativa o acento agudo para marcar a vogal tônica e o acento grave para
marcar a vogal com tonicidade secundária, como por exemplo [] ‘jacaré’. No entanto
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esses acentos também são usados para representar tons: [ ] tom descendente e [ ] tom
ascendente.
Como vemos nas próximas seções, a tonicidade pode provocar mudanças na qualidade
vocálica, sobretudo em português.
2.3.2 O desvozeamento ou ensurdecimento
Um som vozeado ou sonoro é produzido com a vibração das pregas vocais. Os
segmentos vocálicos são normalmente sons vozeados, pois durante a sua produção a glote
(espaço existente entre as pregas vocais) encontra-se fechada, havendo fricção glotal (ou
vibração das pregas vocais). No entanto, esses segmentos podem ser produzidos de maneira
desvozeada ou surda, isto é, sem a vibração das pregas vocais. Quando sons vozeados por
natureza são produzidos de forma desvozeada, ocorre o fenômeno do desvozeamento ou
ensurdecimento (SILVA, 2001). De acordo com Silva (2001), em português, o
desvozeamento é comum nas vogais átonas situadas em final de palavra.
Enquanto em português os segmentos vocálicos átonos finais são frequentemente
produzidos com desvozeamento ou ensurdecimento, em espanhol tal fenômeno não é
observado na fala corrente. Para transcrever a ocorrência do desvozeamento de vogais e
consoantes, utilizamos o diacrítico [ ] embaixo do símbolo do som em que acontece, como em
[fada] ‘fada’.
Nos tópicos seguintes, apresentamos de forma comparativa as vogais do português e do
espanhol.
2.3.3 Vogal /a/
Como observamos nos quadros 2.1 e 2.2, a vogal /a/ é realizada tanto em português
como em espanhol como vogal baixa central não-arredondada oral. No entanto, a qualidade
deste segmento, assim como a dos demais segmentos vocálicos, pode variar em ambos os
idiomas de acordo com o acento e a posição na palavra, como vemos a seguir.
Em se tratando do segmento vocálico oral /a/ em posição tônica, tanto em português
como em espanhol, ele se realiza como vogal baixa central não-arredondada (como o
descrevemos anteriormente). Sua transcrição fonética é, portanto, [a], por exemplo em: c[a]sa
‘casa’ (em português e em espanhol).
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Em posição átona não final, a referida vogal sofre modificações relativamente
semelhantes em português (CAGLIARI, 2007; SILVA, 2001) e em espanhol (TOMÁS,
1932), isto é, pode ocorrer de maneira levemente distensa20. Nesse estudo a transcrevemos de
maneira simplificada, como [a], já que as alterações que ocorrem não são relevantes para o
caso em questão. Exemplos de palavras com /a/ átono não final em português e em espanhol:
sáb[a]do ‘sábado’, p[a]cífico ‘pacífico’.
Em contrapartida, a diferença da realização da vogal /a/ postônica final é mais
perceptível nas duas línguas. Em português ela ocorre de maneira um pouco mais alta do que
em espanhol, sendo transcrita por nós como []. Em espanhol, a transcrevemos novamente de
maneira simplificada, ou seja, como [a], para diferenciá-la da realização do português, embora
ocorra na conversação corrente, conforme indica Tomás (1932), de maneira mais distensa que
a vogal /a/ tônica neste mesmo idioma. Alguns exemplos de palavras com /a/ átono final em
português: fac[] ‘faca’, batat[] ‘batata’, e em espanhol: salad[a] salada, perr[a] perra.
Por fim, para o espanhol, mantemos a mesma transcrição [a] para o segmento /a/ tônico
e átono. Para o português, usamos [a] para as vogais tônicas e postônicas não finais e [] para
as postônicas finais.
2.3.4 Vogais /e/ e /o/
As vogais /e/ e /o/ apresentam em português e em espanhol aspectos semelhantes. // e
//, por outro lado, são fonemas somente em português.
Em português, o segmento /e/ ocorre da maneira como foi apresentado no quadro 2.1,
isto é, como vogal anterior média-alta não arredondada [e]: f[e]liz ‘feliz’. O segmento /o/
também se realiza do modo como foi descrito no quadro 2.2, ou seja, como vogal posterior
média-alta arredondada [o]: h[o]tel ‘hotel’. Além dessas pronúncias, tais vogais podem ser
realizadas como [] e [], respectivamente, as quais são apresentadas mais adiante.
Na língua portuguesa também temos as vogais // e //, que são realizadas,
respectivamente, como anterior média-baixa não arredondada []: car[]ca ‘careca’, p[] ‘pé’
etc, e como posterior média-baixa arredondada []: []leo ‘óleo’, p[] ‘pó’ etc. Como
afirmado no início desta seção, // e // não são fonemas em espanhol.
20

O termo distenso indica que os sons “são produzidos com menor esforço muscular e menos movimento e são
relativamente curtos e indistintos, em comparação com os sons tensos” (CRYSTAL, 1988, p. 85). Tomás (1932),
no original, utiliza o termo ‘relaxado’ que substituímos, portanto, por ‘distenso’.
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Enquanto as realizações médias-altas [e] e [o] ocorrem, em português, em sílabas
tônicas e átonas, as vogais médias-baixas [] e [] ocorrem preferencialmente em sílabas
tônicas. Quando se realizam em posição pretônica, [] e [] marcam, conforme Silva (2001),
uma variação dialetal geográfica (fala característica dos indivíduos de uma região) ou um
idioleto (fala de um indivíduo). Os casos em que esses segmentos ocorrem em posição
pretônica sem contudo indicar variação dialetal se referem, na grande maioria das vezes, às
palavras derivadas com os sufixos -mente, -íssim, -inh, -zinh, cujos radicais apresentam tais
vogais como tônicas antes de se unirem a estes sufixos. Quando ocorre a derivação, [] e []
perdem a tonicidade, mas não perdem a qualidade de vogal média-baixa, como verificamos
em b[]lo-b[]líssimo, []bvio-[]bviamente (SILVA, 2001).
De acordo com Tomás (1932), em espanhol os segmentos /e/ e /o/ podem ser realizados
de maneira fechada, aberta e distensa. A realização fechada de tais vogais é transcrita pelo
autor como [e] e [o] 21 que ocorrem de maneira idêntica às vogais médias-altas do português.
Por essa razão, adotamos a transcrição [e] e [o] para representar essas vogais em ambas as
línguas. Alguns exemplos citados por Tomás para o espanhol são: p[e]sar pesar, p[é]sca
pesca, [e]xplicar explicar, b[ó]da boda, m[o]ral moral, c[o]cido cocido.
A realização aberta, por sua vez, é representada com [] e [], e ocorre, entre outras, nas
palavras gu[]rr[] ro guerrero, gu[] rra guerra, col[] gio colegio, r[]busto robusto, r[] sas
rosas, c[]rr[] r correr e c[] sta costa. Estas vogais abertas do espanhol diferem das vogais
médias-baixas [] e [] do português porque não são tão baixas. A esse respeito, Barturen
(2000) afirma que “as vogais espanholas se encontram mais próximas às [vogais] fechadas
portuguesas” (a autora tem em vista o português do Brasil). Assim sendo, para representar
neste estudo as vogais médias-baixas do português, utilizamos [] e [], como faz Silva
(2001), e para transcrever as vogais abertas do espanhol, empregamos [] e [], conforme
Brandão (2003). O diacrítico, neste caso, indica que esses alofones são mais altos que [] e []
e mais baixos que [e] e [o]. Brandão (2003) aponta ainda que, quando as vogais são
produzidas em português como [] e [] (em caf[] ‘café’ e s[]l ‘sol’, por exemplo), elas
tendem a ser produzidas de forma mais aberta que [e] e [o] também em espanhol (isto é,
caf[] café e s[]l sol). Esse fenômeno, segundo a autora, pode ser identificado em diversas
21

Tomás (1932) utiliza o alfabeto fonético da Revista de Filología Hispánica. Procuramos manter os símbolos
originais de suas transcrições quando citadas, porém usamos os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional
(vide Anexo A).
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variantes dialetais do espanhol, e, embora não haja estudos mais aprofundados sobre esse
assunto que permitam que se faça uma generalização, tal consideração possibilita o
estabelecimento de parâmetros distintivos mais precisos entre o português e o espanhol, o que
auxilia os professores que ensinam essas línguas para os falantes da outra.
Por fim, a realização distensa das vogais /e/ e /o/ do espanhol acontece em sílabas
átonas finais e mediais, e se caracteriza por tender a uma sutil elevação e imprecisão em
relação aos respectivos sons tensos, no entanto não chega a perder sua qualidade de médiaalta (TOMÁS, 1932). É importante ressaltar, entretanto, que a neutralização22 vocálica de /e/ e
/i/ e de /o/ e /u/ em posição átona final foi encontrada, segundo Ramírez (1996, p. 20), em
algumas regiões hispanoamericanas, mais especificamente em dialetos rurais e populares do
espanhol, em palavras como lech[] leche, much[] mucho, gall[] gallo etc.
Com relação às vogais /e/ e /o/ átonas do português, na maioria dos dialetos dessa
língua, elas ocorrem como [] e [], respectivamente, tanto em posição pretônica como
postônica, por exemplo: leit[] ‘leite’, film[]s ‘filmes’, fal[] ‘fale’, []spanha ‘Espanha’,
m[]nin[] ‘menino’, p[]rig[] ‘perigo’, boler[] ‘bolero’, n[] ‘no’, v[]stid[] ‘vestido’,
c[]nsig[] ‘consigo’, ri[] ‘rio’, g[]rila ‘gorila’. Nesse caso em que a variação dos fonemas
/e/ e /o/ equivale à pronúncia dos fonemas /i/ e /u/, ocorre o fenômeno da neutralização,
conceito cunhado pela Linguística Estrutural, que indica que houve ou que há “a supressão
das oposições entre dois ou mais fonemas em determinados contextos” (CALLOU e LEITE,
2000, p. 43). Em outras palavras, a neutralização ocorre quando dois ou mais sons que estão
em oposição fonológica (i. e., que implicam na mudança de significado) em certos contextos
linguísticos deixam de se opor fonologicamente em outros (CAGLIARI, 2002).
Tendo em vista as possíveis pronúncias das vogais /e/ e /o/ átonas do português e do
espanhol, utilizamos a transcrição [e] e [o] para representar as vogais distensas do espanhol,
considerando que elas podem ocorrer como [] e [] em posição final de palavra, no caso
específico de alguns dialetos. Por outro lado, empregamos [] e [] para descrever as vogais
átonas do português, observando que elas podem ocorrer também como [e] e [o] nas átonas
mediais e nas átonas finais, cientes de que neste último caso tal pronúncia acontece em
poucos dialetos dessa língua.

22

Conferir parágrafo seguinte.
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2.3.5 Vogais /i/ e /u/
As vogais orais /i/ e /u/ em português ocorrem de maneira muito semelhante às
respectivas vogais do espanhol. Em português, /i/ se realiza como vogal anterior alta nãoarredondada: [i], e /u/ como vogal posterior alta arredondada: [u], sobretudo em posição
tônica, como por exemplo: al[i] ‘ali’, ju[i]zo ‘juízo’, l[u]z ‘luz’, tat[u] ‘tatu’. Em posição
átona, principalmente em final de palavra, tais vogais são reduzidas a [] e [], ocorrendo de
forma distensa, isto é, menos elevada que as respectivas tônicas, como em: tráf[]co ‘tráfico’,
céd[]la ‘cédula’, j[]dô ‘judô’.
Em espanhol, /i/ e /u/ podem ser realizadas, segundo Tomás (1932, p. 47), de maneira
fechada, aberta e distensa. As vogais /i/ e /u/ fechadas ocorrem, na fala corrente, em sílabas
tônicas, podendo ocorrer também em sílabas átonas. Tomás (1932) as representa com [i] e [u],
respectivamente, e cita exemplos como: b[i]cho bicho, v[i]ña viña, p[i]sada pisada, c[u]ra
cura, ning[u]no ninguno, c[u]ñado cuñado. As vogais /i/ e /u/ abertas, transcritas por Tomás
(1932) como [] e [], apresentam uma distância relativamente pequena das respectivas vogais
fechadas, distância esta que é menos perceptível que a que existe entre os segmentos
espanhóis /e/ e /o/ fechados e abertos. Por essa razão, consideramos que as vogais /i/ e /u/
abertas e fechadas do espanhol equivalem às respectivas vogais tônicas do português, sendo,
portanto, representadas neste estudo, em ambos os idiomas, como [i] e [u].
Por fim, as vogais /i/ e /u/ distensas ocorrem, segundo Tomás (1932), em posição átona
final e medial e são realizadas de forma breve e distensa, tendendo principalmente para uma
maior abertura, como por exemplo: catól[]co católico, retór[]ca, retórica, capít[]lo,
capítulo, fab[]loso fabuloso23. Ao nosso ver, elas se assemelham muito às respectivas vogais
átonas do português, o que nos faz adotar neste estudo a transcrição [] e [] para os dois
idiomas.
2.3.6 Ditongos e Tritongos
De maneira geral, um ditongo é entendido como a ocorrência de duas vogais em uma
mesma sílaba, e um tritongo, como a ocorrência de três vogais também em uma única sílaba.
23

Como afirmado anteriormente, quando os símbolos utilizados pelo foneticista espanhol não constam no
alfabeto fonético que estamos empregando, indicamos os sons com os símbolos correspondentes do Alfabeto
Fonético Internacional.
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Em uma perspectiva fonética, ditongos e tritongos são vogais que mudam de qualidade
durante a sua produção. Enquanto a vogal do ditongo apresenta uma mudança perceptível de
qualidade, de modo que no início se ouve um segmento vocálico e no fim se ouve outro
(como em ‘vai’), a vogal do tritongo apresenta duas mudanças de qualidade, o que faz com
que se escute três qualidades de vogal em uma única sílaba (como em ‘Paraguai’). Quando,
por outro lado, a vogal não apresenta alteração de qualidade temos a ocorrência de um
monotongo (DUBOIS et al., 1973; CRYSTAL, 1988). Os monotongos do português e do
espanhol foram tratados nas seções anteriores.
Tanto os ditongos como os tritongos apresentam um segmento vocálico com maior
proeminência acentual. Tal segmento constitui o núcleo da sílaba, é realizado com mais força,
e é representado foneticamente por um dos símbolos adotados para as vogais (cf. seções
anteriores). O outro ou outros segmentos vocálicos dos ditongos e tritongos não têm
proeminência acentual e ocupam a posição pré-nuclear ou pós-nuclear, conforme se
encontrem antes ou depois do núcleo silábico. Estas vogais apresentam várias denominações,
dentre as quais, semivogal, semiconsoante ou glide, e são transcritas, nesse estudo, com os
símbolos [j] e [w]. Silva (2001) afirma que o glide “é um segmento com características
fonéticas de uma vogal distinguindo-se pelo fato de não poder constituir uma sílaba
independente.” Nesse sentido, [j] e [w] são alofones posicionais de /i/ e /u/, respectivamente,
estando sempre ligados à vogal nuclear do ditongo ou tritongo. Na palavra [paj] ‘pai’, por
exemplo, [a] é a vogal e [j], o glide.
Em espanhol assim como em português, os ditongos podem ser decrescentes ou
crescentes. São decrescentes quando o elemento mais acentuado ou vogal precede o menos
acentuado ou glide, como em [paj] ‘pai’; geralmente terminam com [j] ou [w]. São crescentes
quando o segmento menos acentuado ou glide precede o mais acentuado ou vogal: []
tiene; geralmente iniciam-se com [j] ou [w]. Os ditongos crescentes do português são os
seguintes (SILVA, 2001, p. 96 e 97):
a. [ja] ~ [j]: séria, área
b. [je] ~ [ji] ~ []: série, cárie
c. [jo] ~ [j]: sério, aéreo
d. [jo]: estacionamento

a. [wa] ~ [w]: árdua, mágoa
b. [] ~ [w]: tênue, côngrue
c. [wo] ~ [wu] ~ []: árduo, vácuo

De acordo com Silva (2001), os ditongos crescentes postônicos do português (casos a,
b, c) podem ocorrer com variação de pronúncia conforme o dialeto do falante. Assim, nos
dialetos em que há neutralização entre /e/ e /i/ átonos finais, por um lado, e /o/ e /u/ átonos
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finais, por outro, os falantes produzirão os ditongos também com a neutralização dessas
vogais, ou seja, como [j, j, j] e [w, w, w], sendo que [j] e [w] podem ser reduzidos a
[] e [], respectivamente: [] ‘cárie’, [] ‘vácuo’. Nos dialetos em que não ocorre a
neutralização vocálica mencionada, os ditongos produzidos pelos falantes são os seguintes:
[ji, je, ja, jo] e [we, wa, wo]. Com relação ao ditongo crescente pretônico [jo] (caso d. da lista
anterior), Silva (2001) afirma que ele sempre ocorre em palavras com a sequência ‘ion’, por
exemplo: nacional, sensacional etc.
Os ditongos crescentes do espanhol são (QUILIS, 1997, p. 42):
[ja]: Asia
[je]: tiene
[jo]: salió
[ju]: viuda

[wa]: cuatro
[we]: bueno
[wi]: cuida
[wo]: vacuo

Como podemos ver, ao contrário do espanhol, em português não ocorre o ditongo
crescente [wi] cuida. Na língua espanhola, por sua vez, geralmente não ocorrem
neutralizações, comuns no português.
Os ditongos decrescentes do espanhol são (QUILIS, 1997, p. 42):
[aj]: hay
[ej]: peine
[oj]: hoy
[uj]: cuida

[aw]: aula
[ew]: europa
[ow]: bou
[iw]: viuda

Podemos observar que palavras como viuda e cuida apresentam em espanhol variação
na pronúncia dos ditongos /ui/ e /iu/, realizados como [wi] ou [uj] e [ju] ou [iw],
respectivamente. Conforme indica Quilis (1997), a realização de um ditongo crescente ou
decrescente nesses casos depende do falante, da situação comunicativa ou mesmo do dialeto.
Os ditongos decrescentes do português são (SILVA, 2001; CAGLIARI, 2007):
[aj]: pai, gaita
[ej]: cansei, lei
[]: réis, papéis
[oj]: boi, afoito
[j]: dói, corrói
[uj]: fui, cuida

[aw]: mau, saudade, sal
[ew]: judeu, eu
[w]: réu, bedéu, mel, celta
[ow]: Moscou, Couto
[w]: sol, Olga
[iw]: riu, fugiu, Vilma, filme
[uw]: sul, azul

Em português, alguns ditongos decrescentes terminados em [w] (cf. lista anterior)
podem resultar da vocalização da consoante /l/ pós-nuclear, como é o caso de [aw] em ‘sal’,
[w] em ‘mel’, ‘celta’, [w] em ‘sol’, ‘Olga’, [iw] em ‘Vilma’, ‘filme’, e [uw] em ‘sul’,
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‘azul’. Em espanhol, a vocalização de /l/ não ocorre, e, consequentemente, tampouco os
ditongos que poderiam ser formados a partir desse fenômeno, como [], [] e [w], por
exemplo.
Silva (2001) também afirma que alguns ditongos decrescentes, como [aj], [ej] e [ow],
podem ser reduzidos em português, isto é, podem se tornar monotongos. Nestes casos, o glide
não é pronunciado. A autora comenta que a redução de ditongos (ou monotongação) ocorre
em substantivos, como [] ‘caixa’ e [] ‘couro’; adjetivos, tal como fac[e]ra ‘faceira’;
e verbos, como ab[a]xar ‘abaixar’, [so] ‘sou’, compr[o] ‘comprou’. No entanto, alerta que
esse fenômeno não se aplica a palavras como Mosc[ow] ‘Moscou’, g[aj]ta ‘gaita’ etc.
Além da redução de ditongos em monotongos, ocorre em português a expansão de
monotongos a ditongos (ou ditongação). Segundo Cagliari (2007), este fenômeno é bastante
comum em palavras oxítonas terminadas por uma fricativa alveolar [s] ou alveopalatal [], de
acordo com o dialeto. Exemplos: [vejs] ‘vez’, [lujs] ‘luz’ etc. Em espanhol, entretanto, tal
expansão ou ditongação não ocorre: [lus] ‘luz’.
Como afirmado no início dessa seção, um tritongo é “uma sequência de três vogais na
mesma sílaba” (QUILIS, 1997, p. 43). Em espanhol encontramos os seguintes tritongos:
[jaj]: sitiáis
[jej]: sitiéis

[wej]: buey
[waj]: Uruguay

Em português, os tritongos começam sempre com [w], ao mesmo tempo que vêm
sempre precedidos de uma consoante velar (CAGLIARI, 2007, p. 76):
[wej]: averiguei
[waj]: quais, Uruguai

[]: qual
[wiw]: delinquiu
[wow]: averiguou

Podemos observar que em espanhol há tritongos que começam com [j] (coluna à
esquerda) que não ocorrem em português. Além disso, o tritongo [wow] em português pode
ser reduzido a [wo] em palavras como ‘averiguou’, ‘adequou’ por exemplo.

2.3.7 Vogais nasais
Em português e em espanhol, as vogais podem ser realizadas de forma nasalizada, isto
é, de forma que a corrente de ar saia ao mesmo tempo pela boca e pelas fossas nasais devido
ao abaixamento do véu palatino. Geralmente isso ocorre quando se encontram próximas a
consoantes nasais. Para indicar a nasalidade de uma vogal, colocamos um til [ ] acima do
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segmento vocálico que apresenta tal articulação. Embora a ocorrência de vogais nasais seja
observada em ambos os idiomas, Tomás (1932, p. 39) afirma que “[a] nasalização das vogais
não tem em espanhol a importância que [tem] em francês e em português”.
De acordo com Quilis (1997, p. 37), em espanhol um fonema vocálico ocorre como
nasal quando se encontra entre duas consoantes nasais, como, por exemplo, em [mãno] mano
e [] mañana, e quando se encontra precedido de pausa e seguido de consoante nasal,
como em [] amamantar, [] entren etc. Nos demais casos, ocorre como
vogal oral: p[e]na pena, n[o]ta nota, tr[e]n tren etc.
Em seu estudo comparativo dos sistemas fonológicos do português e do espanhol,
Quilis (1979, p. 6-7) pontua que a nasalidade em espanhol não implica na mudança de timbre
das vogais, assim como não é tão intensa, como é a do português:
[q]uando em espanhol a nasalidade aparece em [], [], ou inclusive
em [], o timbre destas vogais se mantém semelhante ao das orais, com
exceção do suplemento de nasalidade, que não é, por outro lado, muito
intenso. Pelo contrário, quando um falante português pronuncia as mesmas
vogais, modifica seu timbre, ao aplicar o modelo de sua vogal nasal ao
espanhol. [...] a esta mudança de timbre é preciso acrescentar o suplemento
de nasalidade, que é muito mais forte que em espanhol.

Como vimos na seção 2.3.3, em português, a vogal oral /a/ ocorre geralmente como [a]
em posição tônica e como [] em posição átona não final, que preferimos transcrever também
como [a], haja vista a pequena diferença entre ambas as realizações não ser relevante na
aprendizagem de espanhol por brasileiros. Quando, porém, ocorre de forma nasalizada, tal
vogal é articulada com a mandíbula em posição mais alta (SOUSA, 1994), que transcrevemos
como []. Assim sendo, a vogal /a/ seguida de consoante nasal na mesma sílaba, geralmente
ocorre como nasal [], seja em posição tônica ou átona, como, por exemplo: qu[]ndo
‘quando’, c[]nt[]ndo ‘cantando’, b[]nco ‘banco’, t[]mbém ‘também’, []nd[]ndo
‘andando’. Quando, por outro lado, se encontra diante de consoante nasal na sílaba seguinte,
/a/ é produzida como [] (com maior ou menor grau de nasalização) sempre que estiver em
posição tônica: c[]ma ‘cama’, pl[]no ‘plano’ etc; em posição átona, todavia, pode ocorrer
como [a] ou []: b[a]nana ou b[]nana ‘banana’, c[ã]mareira ou c[]mareira ‘camareira’
(CAGLIARI, 2007)24. Em espanhol, como aponta Quilis (1997), a vogal /a/ ocorre geralmente

24

O autor transcreve respectivamente [ã] e [].
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como nasal [ã] (e não como []), nos contextos indicados anteriormente, tanto em posição
tônica como em posição átona.
As vogais nasais [] e [] do português podem ocorrer também como nasais [] ou [] e
[] ou [], respectivamente, (ou seja, há neutralização entre as realizações nasais de /e/ e /i/ e
de /o/ e /u/) quando se encontram em posição pretônica: []sinar ‘ensinar’ – []sinar – []sinar;
c[õ]prido ‘comprido’ – c[]prido – c[]prido etc (CAGLIARI, 2007, p. 86). Em espanhol,
entretanto, essa mudança da qualidade vocálica geralmente não ocorre.
As vogais /i/ e /u/ quando ocorrem como nasais em português são realizadas como [i] ou
[] e como [u] ou [], respectivamente: [i]dio ‘índio’, []stante ‘instante’, j[u]to ‘junto’,
[]mbigo ‘umbigo’. Cagliari (2007, p. 91) aponta, ainda, que elas podem ser produzidas,
muitas vezes, numa forma ditongada [] e [] , respectivamente:
- [] – [] ‘vim’
- [] – [] ‘um’
o que acontece também com as vogais /e/ e /o/ quando nasais, isto é, podem ocorrer como []
e [] , respectivamente:
- [] – [] ‘vem’
- [] – [] ‘som’
Diante de nasal palatal no início da sílaba seguinte da mesma palavra, Cagliari (2007, p. 8788) comenta ainda que as vogais [] “pode[m] ser articulada[s] com um alvo
vocálico a mais igual a [i]25, formando assim ditongos nasalizados por expansão”:
[]. Exemplos: [] – [
 ] ‘banho’, [] – [] ‘tenho’, [] –
[] ‘vinho’, [] – [] ‘sonho’, [] – [] ‘punho’.
Em espanhol, os monotongos nasais não são produzidos com ditongação como pode
ocorrer em português. Os aprendizes brasileiros de espanhol devem estar atentos, portanto,
para não produzir a ditongação de vogais nasais, ou seja, para não realizar [
 ] no lugar de
[] baño. Além disso, devem evitar a realização de [] e [] como [] e [],
respectivamente: []nseñar em vez de []nseñar enseñar; a realização de [ã] como []: c[]ntar

25

Que transcrevemos com [].
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em vez de c[ã]ntar cantar; e o apagamento da consoante nasal em posição silábica pósnuclear: m[]dar no lugar de m[ã]ndar mandar.

2.3.8 Ditongos e tritongos nasais
Como averiguamos na seção referente às vogais nasais, a nasalidade se manifesta de
maneira diferente em português e em espanhol. Neste idioma, a ocorrência da nasalidade não
implica na mudança da qualidade da vogal e não se dá de maneira tão intensa como em alguns
contextos do português (QUILIS, 1979). Assim sendo, os ditongos na língua espanhola
ocorrem geralmente como orais ou parcialmente nasalizados quando se encontram diante de
consoante nasal: r[ej]no reino, frec[we]ncia frecuencia.
Em português, Cagliari (2007, p. 88) indica que os ditongos podem ocorrer como “orais,
nasalizados ou parcialmente nasalizados” quando seguidos de consoante nasal no início da
sílaba seguinte: r[ej]no, r[ej]no ou r[ej]no ‘reino’. Com relação ao ditongo [aj], pode haver
variação entre a forma oral [aj], e as formas nasalizadas [ãj] e [j], conforme o dialeto do
falante: Ror[aj]ma, Ror[ãj]ma e Ror[j]ma ‘Roraima’26.
Quando seguidos de consoante nasal na mesma sílaba, em palavras como q[w]ndo
‘quando’, freq[]nte ‘frequente’ e q[w]nquênio ‘quinquênio’ (CAGLIARI, 2007), e em
casos como os listados a seguir, os ditongos ocorrem como nasais em qualquer dialeto do
português brasileiro (SILVA, 2001, p. 99-100):
[j]: mãe, câimbra
[õj]: põe, lições
[]: muito, ruim

[w]: pão, órfão
[]: bem, item

Em português pode haver queda da consoante nasal que segue o ditongo na mesma
sílaba, quando o mesmo é nasalizado por completo: q[w] do ‘quando’. Em palavras como
‘frequente’, pode ocorrer também a expansão do ditongo a um tritongo: freq[]te
(CAGLIARI, 2007). Em espanhol, a queda da consoante nasal pós-nuclear é observada em
alguns dialetos, já a expansão de ditongo a monotongo geralmente não ocorre.
Tendo em vista a nasalização dos tritongos, Cagliari (2007) afirma que em português
ocorrem somente dois tipos de tritongos nasalizados: [] e [ ], os quais são sempre

26

Cagliari (2007) utiliza os símbolos [ai], [ai] e [i], respectivamente.
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tônicos e vêm sempre precedidos de consoante oclusiva velar. Exemplos: [sa
 ] ‘saguão’
e [sa] ‘saguões’. Brandão (2003), por sua vez, comenta que não identificou em
espanhol casos de tritongos nasalizados.
2.4 As consoantes
Diferentemente dos segmentos vocálicos, os segmentos consonantais são sons que são
produzidos com algum tipo de obstrução nas cavidades supraglotais. Isto quer dizer que a
corrente de ar é interrompida de forma parcial ou total em algum ponto dessas cavidades
podendo haver fricção ou não (SILVA, 2001). Nesse sentido, as consoantes são caracterizadas
segundo o lugar e o modo de articulação, e segundo a ação das pregas vocais durante a sua
produção, que podem ou não apresentar vibração.
Antes de abordarmos as principais diferenças entre os sons consonantais do português e
do espanhol, apresentamos resumidamente os lugares e os modos de articulação, assim como
alguns processos articulatórios, que definem esses sons. A ilustração do aparelho fonador e
dos articuladores responsáveis pela produção dos sons, retirada de Silva (2001, p. 30),
encontra-se em anexo (cf. Anexo B).
2.4.1 Lugar de articulação (adaptado de TOMÁS, 1932; SILVA, 2001; RIOS, 1996)
Os sons consonantais são produzidos por articuladores ativos e articuladores passivos.
Os articuladores ativos são os que se movimentam em direção ao articulador passivo,
modificando a configuração do trato vocal. A língua, o lábio inferior, o véu palatino e as
pregas vocais são articuladores ativos. Os dois primeiros modificam a cavidade oral, o
terceiro altera a cavidade nasal e o quarto, a cavidade faringal (cf. Anexo B). Os articuladores
passivos, por sua vez, não se movimentam, localizam-se na mandíbula superior, com exceção
do véu palatino, que se encontra na parte posterior do palato. Como articuladores passivos
temos o lábio superior, os dentes superiores e o céu da boca dividido em alvéolos, palato
duro, véu palatino (ou palato mole) e úvula (cf. Anexo B). O véu palatino, como visto, pode
ser articulador ativo, quando atua na produção de segmentos nasais, e passivo, quando atua na
produção de segmentos velares (SILVA, 2001). A posição do articulador ativo em relação ao
articulador passivo nos fornece os lugares de articulação das consoantes, os quais são
apresentados a seguir:
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· Bilabial: o lábio inferior é o articulador ativo, e o lábio superior, o articulador passivo.
· Labiodental: o lábio inferior é o articulador ativo, e os dentes incisivos superiores, o
articulador passivo.
· Interdental: a ponta da língua (também chamada de ápice) é o articulador ativo, e a
borda dos dentes incisivos, o articulador passivo. O som é articulado com a ponta da
língua entre os dentes inferiores e superiores.
· Dental: a ponta da língua ou o pré-dorso da língua (também chamado de lâmina) é o
articulador ativo, e os dentes incisivos superiores, o articulador passivo.
· Alveolar: a ponta ou o pré-dorso da língua é o articulador ativo, e os alvéolos, o
articulador passivo.
· Alveopalatal (ou pré-palatal): o pré-dorso da língua é o articulador ativo, e a região
alveopalatal, o articulador passivo.
· Palatal: o pré-dorso da língua ou o meio-dorso da língua (também chamado de parte
média da língua) é o articulador ativo, e o palato duro, o articulador passivo.
· Velar: a parte pós-dorsal da língua (também chamada de parte posterior da língua) é o
articulador ativo, e o véu-palatino, o articulador passivo.
· Glotal: os articuladores são os músculos ligamentais da glote.
2.4.2 Modo ou maneira de articulação (adaptado de SILVA, 2001; RIOS, 1996)
· Oclusiva: os articuladores obstruem a corrente de ar completamente e o véu palatino,
que permite a passagem de ar para a cavidade nasal, está levantado, impedindo, assim, a
produção de som nasal. A saída da corrente de ar é realizada de forma momentânea.
· Nasal: os articuladores obstruem completamente a corrente de ar, mas, diferentemente
do que ocorre nas oclusivas, o véu palatino encontra-se abaixado, permitindo que parte
da corrente de ar que vem dos pulmões dirija-se para a cavidade nasal, ocasionando a
produção de som nasal. A saída da corrente de ar é realizada de forma contínua.
· Fricativa: os articuladores obstruem parcialmente a passagem da corrente de ar, pois se
aproximam produzindo fricção. A saída da corrente de ar é realizada de forma contínua.
· Africada: no início da produção da africada, os articuladores obstruem completamente
a passagem da corrente de ar, como ocorre nos sons oclusivos, e, em seguida, se
distanciam sutilmente produzindo uma fricção, tal qual acontece nos sons fricativos.
· Tepe: há um contato rápido entre os articuladores ativo e passivo produzindo uma breve
obstrução da passagem da corrente de ar.
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· Vibrante: há um contato intermitente entre os articuladores, provocando uma série de
vibrações rápidas.
· Retroflexa: geralmente ocorre com a ponta da língua se levantando e se encurvando em
direção ao palato duro.
· Laterais: os articuladores entram em contato ocasionando um fechamento na linha
central da boca e a saída da corrente de ar ocorre pelos lados dessa obstrução, isto é,
pelas suas laterais.
2.4.3 Processos articulatórios (adaptado de SILVA, 2001; CAGLIARI, 2002, 2007)
Os sons consonantais apresentam propriedades articulatórias básicas que os
caracterizam e definem. No entanto, essas propriedades podem ser acrescidas de outras e/ou
podem perder-se, provocando uma alteração na produção do som original. O segmento
assume, assim, uma ou mais características que normalmente não possui, e/ou perde
qualidade(s), como é o caso das oclusivas alveolares /t/ e /d/, que, em dialetos do português do
Brasil, ocorrem com palatalização, isto é, realizam-se como africadas palatoalveolares [] e
[], respectivamente, quando seguidas da vogal anterior [] (SILVA, 2001; CAGLIARI,
2002). A seguir, apresentamos alguns processos articulatórios que, como vemos mais adiante,
ocorrem em dialetos do português e do espanhol.
· Fricatização: nesse caso, o som produzido se converte em fricativo pelo fato de não
haver obstrução completa da corrente de ar por parte dos articuladores, mas sim
obstrução parcial que causa a fricção. Em espanhol, a fricatização das oclusivas sonoras
//, // e // ocorre de maneira generalizada quando estas se encontram entre vogais:
a[]o[]a[]o abogado.
· Velarização: nesse caso, o som produzido torna-se velar ou mais semelhante a um som
velar devido ao levantamento da parte posterior da língua em direção ao véu palatino.
Em dialetos do espanhol peruano, como aponta Ramírez (1996), as consoantes oclusivas
/b/, /d/ e /t/, bilabial e dentais, respectivamente, podem ocorrer de forma velarizada, isto
é, perdem a propriedade “oclusiva” e assumem a propriedade “velar”, sendo realizadas
como oclusiva velar sonora [] diante de consoante: o[]servar observar, a[]mitir
admitir, ari[]mética aritmética.
· Palatalização: nesse caso, o segmento consonantal torna-se palatal ou mais parecido a
um som palatal devido ao deslocamento da língua em direção à parte posterior do palato
duro. Como afirmado anteriormente, a palatalização acontece na produção das
consoantes oclusivas alveolares /t/ e /d/ seguidas da vogal /i/, em dialetos do português
brasileiro: [] ‘tia’, [] ‘dia’. Outro exemplo de palatalização no português pode
ser observado na produção da consoante lateral palatal sonora // que ocorre como
lateral alveolar sonora palatalizada //: pa[]a ‘palha’, espe[]o ‘espelho’. Neste caso, a
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palatalização acontece de maneira secundária à outra articulação, e o efeito auditivo que
se produz é o da consoante seguida da vogal /i/.
· Vocalização: nesse caso, o segmento consonantal adquire as qualidades de um
segmento vocálico. Em português, a consoante lateral alveolar sonora /l/ realiza-se
como vogal posterior alta /u/ quando se encontra em posição pós-nuclear: [] ‘sol’.
· Aspiração: nesse caso, há a produção de um som fricativo glotal surdo [h] que, de
acordo com o contexto em que ocorre, pode substituir um segmento consonantal ou
acompanhá-lo. Em se tratando das consoantes oclusivas, a aspiração ocorre porque a
corrente de ar produzida se prolonga sem a imediata vibração das pregas vocais, o que
indica que o som fricativo glotal surdo [] se realiza entre a oclusiva e o segmento
seguinte: [] port, [] ten (palavras da língua inglesa). No caso da aspiração da
consoante /s/ pós-nuclear, comum em vários dialetos do espanhol, a fricativa alveolar
surda /s/ perde a propriedade alveolar e passa a ser fricativa glotal surda [h]: []
costa.
Nos quadros a seguir (QUILIS, 1979, 1997; SILVA, 2001; HOYOS-ANDRADE,
2002), apresentamos os sistemas consonantais do português e do espanhol.
Quadro 2.3 As consoantes do português (SILVA, 2001)

Bilabial
Oclusivo
Fricativo
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Lateral
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Quadro 2.4 As consoantes do espanhol (QUILIS, 1979, 1997; HOYOS-ANDRADE, 2002)

Oclusivo
Fricativo
Africado
Nasal
Tepe
Lateral
Vibrante
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Silva (2001) utiliza o símbolo /R/ para indicar diferentes realizações no português do Brasil, dentre as quais a
fricativa velar surda [x], em palavras como ‘rato’, ‘carro’ etc.
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2.4.4 Consoante /p/
A consoante /p/, representada ortograficamente pelo grafema ‘p’, ocorre em português e
em espanhol como um som oclusivo bilabial surdo, transcrito foneticamente como [p]: [p]ato
‘pato’, cul[p]a ‘culpa’, ca[p]a ‘capa’, [p]ronto ‘pronto’ etc. A realização desse fonema varia
nos dois idiomas quando se encontra diante de determinadas consoantes, sobretudo /t/ e /s/ (e
também // em alguns dialetos do espanhol).
Em português, diante destas consoantes, /p/ normalmente é acrescido da vogal [] átona
e breve, como, por exemplo: [ap] ‘apto’, [] ‘psicólogo’, [o] ‘opção’. Em
espanhol, não há a ocorrência de vogal epentética (como é denominado o segmento vocálico
adicionado) entre tais encontros consonantais, no entanto, segundo Tomás (1932), a
realização oclusiva surda de /p/ diante de /t/, /s/ e //, encontrada em fala mais monitorada e
enfática, frequentemente se reduz a uma fricativa bilabial sonora [] na fala corrente e
familiar. Assim, podem ocorrer a[p]to ou a[]to apto, conce[p]ción ou conce[]ción
concepción etc.
Além dessas realizações, Tomás (1932) afirma que é correto, em espanhol, omitir a
pronúncia de /p/ em palavras isoladas como septiembre, suscriptor, séptimo, suscripción e
transcripción. Conforme o Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2001),
setiembre e sétimo podem inclusive ser escritos sem ‘p’. Tomás (1932) também enfatiza que
nos vocábulos em que ocorre o grupo inicial ps, a consoante /p/ não é pronunciada. De acordo
com Díaz (1999), Señas (2000) e DRAE (2001), nesses casos, a omissão de /p/ é
perfeitamente aceita na escrita: [s]icología psicología ou sicología, [s]icólogo psicológo ou
sicólogo, [s]eudocrítica pseudocrítica ou seudocrítica etc.
2.4.5 Consoante /b/
Em português, o fonema /b/ ocorre como um som oclusivo bilabial sonoro [b]: [b]ravo
‘bravo’, [b]o[b]o ‘bobo’, sam[b]a ‘samba’, o[b]jeto ‘objeto’ etc. Quando se encontra em
posição pós-nuclear (i. e. em final de sílaba), como, por exemplo, em ‘absurdo’, ‘submarino’
e ‘objeto’, é comum que se produza após o /b/ uma vogal epentética [] átona e breve (tal
como vimos anteriormente com /p/), transformando-o em pré-nuclear: [],
[] e [], respectivamente. A ocorrência da vogal epentética é verificada na
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maioria dos dialetos do português e ocasiona a formação de uma nova sílaba na palavra,
preservando a articulação do segmento consonântico (HORA, 2000; MASIP, 2001;
CAGLIARI, 2007).
Segundo Tomás (1932) e Quilis (1979, 1997), o fonema /b/, em espanhol, realiza-se
como oclusivo bilabial sonoro – tal como ocorre em português – quando é precedido de pausa
ou de consoante nasal: [b]ino vino, [kom bíno] con vino, hom[b]re hombre. Nos demais casos,
tal fonema ocorre como fricativo bilabial sonoro [], como, por exemplo: [el íno] el vino,
[íno] ese vino, lo[]o lobo, estor[]o estorbo, do[]le doble. Essas realizações se referem
a /b/ em posição pré-nuclear; em posição pós-nuclear, Tomás (1932) afirma que tal segmento
· seguido de /m/, realiza-se como uma oclusiva breve: su[b]marino submarino, podendo
muitas vezes transformar-se em [m] por assimilação à referida nasal, a qual apresenta,
então, uma duração um pouco mais longa: su[m]marino submarino.
· seguido de consoante sonora, salvo /m/, se realiza como fricativo bilabial sonoro []:
a[]negación abnegación, a[]dicar abdicar.
· seguido de consoante surda, normalmente é produzido com desvozeamento parcial na
conversação do dia a dia, ou mesmo como [p] em pronúncia enfática: o[]sesión ou
o[p]sesión obsesión; a[]surdo ou a[p]surdo absurdo; o[]tener ou o[p]tener obtener,
su[]terráneo ou su[p]terráneo subterráneo etc.
· nas partículas ab, ob, sub seguidas de /s/ mais outra(s) consoante(s), /b/ também não
ocorre de maneira totalmente sonora e, além disso, é realizado de forma mais fraca e
distensa que nos casos anteriores, estando sujeito inclusive a desaparecer na fala
corrente, enquanto na fala enfática pode ser realizado como [p]. Segundo Tomás (1932,
p. 88), algumas palavras com a sequência ob e sub, embora admitam a escrita
ortográfica de ‘b’, já não apresentam sua pronúncia: o[s]curo obscuro, su[s]cribir
subscribir, su[s]tancia substancia, su[s]tituir substituir etc, que ocorre provavelmente
devido à absorção por parte da labialização das vogais /o/ e /u/ da articulação distensa
da consoante /b/ seguinte.
Diferentemente do que ocorre em português, na língua espanhola o fonema /b/ pósnuclear não é acrescido de vogal epentética, mas apresenta uma variação de pronúncias que
vai da oclusiva bilabial sonora [b] (realizada também de maneira mais breve [b]), passando
pela fricativa bilabial sonora com desvozeamento [], até a oclusiva bilabial surda [p],
conforme a ênfase e o monitoramento da fala.
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Ortograficamente, /b/ é representado na língua portuguesa apenas pelo grafema ‘b’. Já
em espanhol é representado por ‘b’ e também por ‘v’. Isso acontece porque neste idioma o
fonema fricativo labiodental sonoro /v/ deixou de existir, sendo substituído por /b/. Em
português, entretanto, esse processo de substituição não ocorreu, ou seja, nesta língua, /v/ se
realiza em oposição à /b/ como um som fricativo labiodental sonoro [v], que é representado na
escrita pelo grafema ‘v’. Nesse sentido, as palavras ‘vida’, ‘voto’, ‘convidar’, ‘uva’ e
‘avenida’ são realizadas em português, respectivamente, como: [v]ida, [v]oto, con[v]idar,
u[v]a e a[v]enida, e em espanhol como: [b]ida, [b]oto, con[b]idar, u[]a e a[]enida.
Conforme aponta Brandão (2003), pronunciar o som [b] em palavras do espanhol como
vida e convidar representa uma dificuldade ao aprendiz brasileiro, por causa do hábito que
este tem de realizar o som [v] em tais palavras durante a produção em LM, e por causa da
similaridade entre as duas línguas, que favorece o processo de transferência de sons do
português ao espanhol. Esta autora também afirma que a distinção entre [b] e [], alofones de
/b/ no espanhol, é ainda mais difícil para o estudante brasileiro, devido à pequena diferença
que existe entre tais sons. Embora a produção de [b] em vez [] não comprometa a
compreensibilidade entre um falante nativo do espanhol e um falante não nativo, sua
realização não corresponde à forma adequada de /b/ em contextos como cuba, subir, acabar,
esbelto (BRANDÃO, 2003). Por essa razão, é importante mostrar e praticar a nova pronúncia
com os alunos nos contextos em que ocorre em espanhol.
2.4.6 Consoante /t/
O fonema /t/ apresenta em português dois alofones: um oclusivo alveolar28 surdo [t] e
outro africado alveopalatal surdo []. O primeiro ocorre em todos os dialetos desse idioma,
em palavras como [t]oca ‘toca’, [] ‘trator’, [tatu] ‘tatu’, [t]ela ‘tela’ etc; já o segundo é
típico de vários dialetos e resulta da palatalização29 de /t/ em contato com a vogal /i/30, como
em [] ‘tia’, [] ‘time’, [] ‘leite’ etc. Na maior parte das regiões Norte e Nordeste
do Brasil, entretanto, /t/ se mantêm como oclusivo também diante de /i/ (HORA, 2000;

28

Silva (2001) fala que em português /t/ e /d/ podem ser articulados como dentais ou alveolares.
Para maiores detalhes sobre a palatalização, vide seção 2.4.3.
30
O mesmo ocorre com o fonema /d/ nesse mesmo contexto: [] ‘dica’, [] ‘saudade’ etc (cf. seção
2.4.7).
29
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MASIP, 2001): [tia] ‘tia’, realmen[] ‘realmente’, [t]udo ‘tudo’ etc. Tendo em vista o sistema
ortográfico brasileiro, o fonema /t/ é representado pelo grafema ‘t’.
Outro fenômeno que acontece comumente em português é a ocorrência da vogal
epentética [] após a consoante /t/ situada em final de sílaba. Nesse caso, tal fonema ocorre de
forma palatalizada ou não conforme o dialeto do falante: [] ou [] ‘ritmo’ etc
(HORA, 2000; CAGLIARI, 2007).
Em espanhol, a consoante /t/ se realiza em posição silábica pré-nuclear como oclusivo
dental surdo [t] (QUILIS, 1979): [t]orcer torcer, [] tractor, [tatu] tatú, [tia] tía,
[mate] mate. Em posição pós-nuclear, tal fonema é realizado como oclusivo dental surdo [t]
em fala forte ou enfática, e como fricativo interdental sonoro [] na conversação corrente:
ri[]mo ritmo, é[]nico étnico, a[]mósfera atmósfera etc (TOMÁS, 1932). Ao contrário do
português, em espanhol não há a ocorrência de [] epentético depois de /t/ pós-nuclear, e
tampouco há palatalização dessa consoante diante da vogal /i/. É importante ressaltar, todavia,
que neste idioma o som [] também ocorre, mas não como alofone de /t/ e sim como alofone
de /t/, representado ortograficamente por ‘ch’, em palavras como muchacho, Chile etc.
Tendo em vista o ensino/aprendizagem de espanhol para brasileiros, Quilis (1979),
Masip (2001) e Brandão (2003) apontam que estes aprendizes devem estar atentos para não
produzir o som [] em contextos inapropriados, ou seja, em palavras que apresentam o
fonema /t/ seguido de /i/ como tímido, mente, patético. Tomás (1932, p. 98) também adverte
que a realização oclusiva da consoante /t/ espanhola não apresenta “fricatização nem
aspiração31 perceptíveis”, como ocorre na consoante /t/ inglesa, por exemplo, fenômenos estes
que observamos na fala de alguns participantes dessa pesquisa.
2.4.7 Consoante /d/
A consoante /d/, representada ortograficamente pelo grafema ‘d’, realiza-se em
português como um segmento oclusivo alveolar32 sonoro [d] e como um segmento africado
alveopalatal sonoro []. O primeiro ocorre em todos os dialetos do português diante das
vogais [a, e, o, u] e das consoantes []. O segundo, por sua vez, é decorrente da
31

Para maiores detalhes sobre a fricatização e a aspiração, cf. seção 2.4.3.
Como afirmado anteriormente, Silva (2001) considera que em português /t/ e /d/ podem ser articulados como
dentais ou alveolares.
32
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palatalização de /d/ diante da vogal /i/ – fenômeno que ocorre também com o fonema /t/ nesse
mesmo contexto – e é característico de dialetos do português brasileiro. Nos dialetos ou
regiões em que não há o fenômeno da palatalização, como é o caso de grande parte do Norte e
Nordeste do Brasil, o fonema /d/ se mantém como um som oclusivo diante de /i/,
apresentando, portanto, essa única realização (HORA, 2000; MASIP, 2001). Exemplos da
oclusiva [d] em português: [] ‘dado’, [] ‘doido’, la[d]rilho ‘ladrilho’, [d]ia ‘dia’,
[] ‘atividade’, [] ‘divide’. Exemplos da africada []: [] ‘dia’,
[] ‘atividade’, [] ‘divide’ etc.
Em português, também é comum que o fonema /d/ situado em final de sílaba seja
acrescido de vogal epentética []. Nesse caso, a palatalização do segmento consonântico
ocorre ou não de acordo com o dialeto do falante: [] ou [] ‘admirar’,
[] ou [] ‘advogado’ etc (HORA, 2000; CAGLIARI, 2007).
Em espanhol, o fonema /d/ se realiza tal como o segmento [d] do português, isto é,
como oclusivo dental sonoro; ortograficamente também é representado pelo grafema ‘d’.
Segundo Tomás (1932), essa realização é verificada na língua espanhola quando /d/ é
precedido de pausa ou das consoantes /n/ ou /l/: [d]oble doble, con[d]e conde, tol[d]o toldo
etc. Quando, por outro lado, /d/ se encontra em posição pré-nuclear em interior de palavra,
sem ser precedido de /n/ ou /l/, tem-se a ocorrência de uma fricativa interdental sonora []:
escu[]o escudo, ma[]re madre, or[]en orden etc.
Além dessas realizações, Tomás (1932) afirma que na Espanha o fonema /d/ pré-nuclear
geralmente se reduz muito, ou mesmo se perde, na terminação -ado dos particípios da
primeira conjugação como amado, hablado etc. De acordo com Ramírez (1996), a queda da
dental na terminação -ado ocorre em vários dialetos hispanoamericanos, como, por exemplo,
na fala culta familiar do Chile, e em falas populares de Porto Rico, República Dominicana,
Equador e Cuba.
Em final de sílaba interior, o fonema /d/ é pronunciado em espanhol como fricativo
interdental sonoro []: a[]mirable admirable, a[]jetivo adjetivo, a[]quirir adquirir etc, o
qual pode ocorrer com desvozeamento final diante de consoante surda (TOMÁS, 1932). Na
sequência inicial ad e em final de palavra, Tomás (1932) afirma que a consoante /d/
geralmente ocorre como fricativa interdental surda [] em vários dialetos de Castilha e de
Madrid. No entanto, este autor enfatiza que tal fenômeno é tido como um regionalismo ou é
estigmatizado socialmente: a[]quirir adquirir, a[]mirable admirable, virtu[] virtud,
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juventu[] juventud, uste[] usted. A realização de /d/ como fricativa interdental surda []
também é apontada por Quilis (199233 apud Ramírez, 1996) como recorrente na serra
equatoriana quando tal consoante se encontra em final de palavra: verda[] verdad.
Em final de sílaba absoluto (isto é, diante de pausa), Tomás (1932, p. 103) afirma que,
de maneira geral, a articulação do fonema /d/ ocorre de forma quase muda e com
desvozeamento final []34, e em palavras como virtud, verdad, libertad, a consoante /d/ é
suprimida na fala popular em grande parte da Espanha. Na América Hispânica, a queda da
consoante /d/ em final de palavra também é um fenômeno corrente em vários dialetos, como
na fala culta informal do Chile: verda[] verdad, realida[] realidad (RABANALES, 2000).

2.4.8 Consoante /k/
O fonema /k/ é tanto em português como em espanhol um som oclusivo velar surdo,
transcrito foneticamente como [k]. Na escrita esse som é representado em ambos os idiomas
pelo grafema ‘c’ seguido das vogais /a, o, , u/, e pela sequência ‘qu’ seguida das vogais /e, ,
i/35. Exemplos de palavras comuns nas duas línguas: [k]asa ‘casa’, cin[k]o ‘cinco’, [k]ubano
‘cubano’, [k]erer ‘querer’, [k]ilo ‘quilo’.
Na língua portuguesa, o fonema /k/ pode ser acrescentado de um [] epentético breve e
átono quando se encontra diante de /t/: [] ‘pacto’, [] ‘factual’; diante de /n/:
a[k]ne ‘acne’; e diante de /s/ (embora ocorra com menor frequência): [] ‘fixe’, não
havendo nesses casos vozeamento, queda ou fricatização36 de tal consoante. Já em espanhol,
nesses mesmos contextos, a consoante oclusiva surda /k/ resulta geralmente em uma fricativa
velar sonora [] (LLORACH, 1968; TOMÁS, 1932). Segundo este último autor, o fonema /k/
·

seguido da consoante nasal alveolar sonora /n/, é realizado como fricativo velar sonoro
[]: te[]nicismo tecnicismo, podendo ocorrer, em pronúncia enfática, como oclusivo
velar sonoro [] ou como oclusivo velar surdo [k]: té[]nica ou té[k]nica técnica.

33

QUILIS, A. Rasgos Generales sobre la lengua española en Ecuador. HPEA, 593-606, 1992.
O símbolo que apresentamos não é o utilizado por Tomás (1032), mas adaptado ao alfabeto fonético que
utilizamos.
35
Algumas palavras do português podem ser escritas com ‘c’ ou ‘qu’, como ‘quota’, ‘quotidiano’. Nesses casos,
a grafia ‘qu’ antes das vogais /o, / também representa o fonema /k/.
36
Conferir tópico 2.4.3 sobre a fricatização.
34
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·

seguido da consoante oclusiva dental surda /t/ e das consoantes fricativas surdas //37
ou /s/, é pronunciado como fricativo velar sonoro [], ocorrendo, às vezes, com
desvozeamento final: a[]tor actor, dire[]ción dirección, e[]amen examen. Em fala
enfática, tal fonema pode ocorrer como oclusivo velar surdo [k]: a[]tor actor,
dire[k]ción dirección, e[ks]amen examen etc.
Vale ressaltar que tanto em português como em espanhol, as sequências /kt/ e /kn/ são

representadas ortograficamente por ‘ct’ e ‘cn’, respectivamente: ‘factual’, ‘acne’, e a
sequência /ks/, pelo grafema ‘x’:38 ‘óxido’. Em grande parte dos dialetos do espanhol, a
sequência /ks/ é representada também por ‘cc’; já no centro-norte da Espanha, ‘cc’
corresponde à sequência de fonemas /k/: acción.
Diante das consoantes mencionadas anteriormente, Tomás (1932) afirma que o fonema
/k/ pode ser suprimido em alguns dialetos: dotor doctor, direción dirección, e[s]amen
examen, ou pode ser realizado de outra maneira, sobretudo diante de /t/: a[]tor actor, fa[s]tor
factor, aspe[]to aspecto etc. Quilis (1997, p. 51) afirma que essas realizações “dependem
tanto dos hábitos ou da ênfase do falante, como da norma regional”. No entanto, aconselha
que tal consoante não seja omitida ou substituída por um som de lugar de articulação
diferente.
De acordo com Ramírez (1996, p. 33), na Hispanoamérica, observa-se grande
polimorfismo com relação à realização das oclusivas em posição final de sílaba39. A autora
aponta que no Peru há uma tendência, na fala culta, à velarização40 desses fonemas diante de
consoante: o[g]servar observar, a[g]mitir admitir, ari[g]mética aritmética, a[g]to acto,
enquanto, na fala popular, é comum a elisão dos mesmos. A tendência à velarização das
oclusivas, também é observada na fala culta informal chilena, conforme indica Rabanales
(2000). No entanto, nesse caso, as consoantes velares produzidas são surdas: conce[k]ción
concepción, ace[k]tar aceptar, a[k]soluto absoluto; já na fala popular do Chile, são frequentes
as vocalizações das consoantes oclusivas: pa[]to pacto, a[]soluto absoluto, cá[]sula

37

O fonema // ocorre somente em alguns dialetos do espanhol, como os do centro-norte da Península
Hispânica. Para maiores detalhes conferir seção 2.4.11.
38
Em português, o grafema ‘x’ representa ainda os sons [z]: ‘exemplo’, [s]: ‘extensão’, ‘próximo’, e []: ‘xícara’.
Em espanhol, ‘x’ também representa o [s], quando se encontra diante de consoante: texto. (cf. seção 2.4.11,
referente aos fonemas /s/ e /z/).
39
Apresentamos na sequência algumas realizações dos fonemas oclusivos /p, b, t, d, k, g/ em posição silábica
pós-nuclear para que o leitor possa ter uma visão mais ampla do que ocorre com essas consoantes em diferentes
dialetos do espanhol. Não obstante, buscamos relevar a realização fonética de /k/, assunto central desta seção.
40
Para maiores detalhes sobre a velarização, vide seção 2.4.3.
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cápsula etc. Na Venezuela, com exceção da região andina, Bentivoglio e Sedano (199241 apud
RAMÍREZ, 1996) também documentaram a tendência à produção velar dos fonemas
oclusivos em final de sílaba. Nessa região, tais fonemas ocorrem como oclusivo velar surdo
[k] diante de consoante surda, e como oclusivo velar sonoro [g] diante de consoante sonora:
é[g]nico étnico, a[g]vertir advertir, a[k]to apto, a[k]to acto. No altiplano mexicano, por sua
vez, os fonemas oclusivos são articulados sem neutralização, vocalização ou supressão:
a[b]stra[k]to abstracto, e[ks]amen examen, cá[p]sula cápsula, eli[p]se elipse.
Quilis (1997, p. 51) reconhece as várias realizações dos fonemas oclusivos em posição
pós-nuclear em espanhol, entretanto, faz a seguinte observação: “[d]eve-se evitar a omissão
das consoantes oclusivas em posição pós-nuclear ou implosiva, ou a sua substituição por
outro som de lugar de articulação diferente”.

2.4.9 Consoante /g/
Em português, o fonema // é realizado de maneira uniforme como um som oclusivo
velar sonoro, transcrito foneticamente como []: []an[]orra ‘gangorra’, []ula ‘gula’,
[]roselha ‘groselha’, va[]o ‘vago’ (SILVA, 2001). Em espanhol /g/ ocorre da mesma
maneira que em português, isto é, como oclusivo velar sonoro, quando se encontra em posição
inicial absoluta ou quando é precedido de consoante nasal: []ata gata, []ol gol, []erra
guerra, []iar guiar, ran[]o rango, un []rado un grado etc. Nos demais casos, tanto em
posição pré-nuclear como em posição pós-nuclear, a consoante /g/ é pronunciada como
fricativa velar sonora []: lle[]ada llegada, hi[]era higuera, se[]ir seguir, ale[]re alegre,
car[]o cargo, i[]norante ignorante, do[]mático dogmático (TOMÁS, 1932). Já em
português, em posição pós-nuclear, o som oclusivo [] é acrescido de um [] epentético, que
não somente garante a articulação oclusiva da consoante, como também forma com ela uma
nova sílaba na palavra: di[]no ‘digno’, pi[]meu ‘pigmeu’ (CAGLIARI, 2007; MASIP,
2001).
De acordo com Tomás (1932), a relação da fricativa [] com a oclusiva [] corresponde
à relação das fricativas [] com as respectivas oclusivas []. Segundo o autor, o grau de
abertura linguovelar, no caso do fonema /g/, varia conforme a posição em que este som se
encontra no grupo fônico e conforme a força com que é pronunciado. Enquanto a posição
41
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intervocálica e a pronúncia rápida e distensa favorecem as realizações mais abertas, o contato
com outras consoantes, assim como a pronúncia lenta ou enfática, favorecem as produções
contrárias. Nesse sentido, Tomás (1932, p. 139) afirma que palavras como agua, aguardar,
são comumente pronunciadas quase como [], []42, enquanto que dogma, digno,
costumam ser realizadas com a articulação de /g/ completamente oclusiva.
Com respeito aos fonemas oclusivos sonoros /b, d, / do espanhol, concluímos, a partir
do exposto nesta e nas seções anteriores, que os mesmos ocorrem em posição pré-nuclear
como “oclusivos [b, d, ], quando se encontram depois de pausa, de consoante nasal, e
também /d/, depois de /l/”, e como “fricativos, em todos os demais contextos: []”
(QUILIS, 1979, p. 11), principalmente em posição intervocálica.
Ortograficamente, /g/ é representado nos dois idiomas pelo grafema ‘g’, seguido das
vogais /a, o, , u/ e de algumas consoantes, e pela sequência ‘gu’ diante das vogais /e, , i/,
como por exemplo: []ata ‘gata’, []ol ‘gol’, ran[]o ‘rango’, []ula ‘gula’, []radual
‘gradual’, []lorioso ‘glorioso’, []eto ‘gueto’, []iar ‘guiar’ – todas estas palavras são
correspondentes em ambos os idiomas.
2.4.10 Consoante /f/
Em português e em espanhol a consoante /f/ se realiza foneticamente como um som
fricativo labiodental surdo, e é representada pelo símbolo [f]. Este segmento ocorre de
maneira uniforme em ambos os idiomas, tanto em posição pré-nuclear como pós-nuclear,
sendo representado ortograficamente pelo grafema ‘f’. Em português, entretanto, quando se
encontra em final de sílaba, geralmente é acrescido de um [] epentético, como apontam Hora
(2000) e Cagliari (2007): a[]ta ‘afta’, a[]tosa ‘aftosa’. Exemplos da ocorrência de /f/ em
português e em espanhol (as palavras são comuns aos dois idiomas): [f]ácil ‘fácil’, [f]oto
‘foto’, [f]ilme ‘filme’, en[f]rentar ‘enfrentar’, [f]ruta ‘fruta’, [f]lor ‘flor’.

2.4.11 Consoantes /s/, /z/ e //

O fonema /s/ é em ambos os idiomas um som fricativo alveolar surdo [s] (QUILIS,
1979): [s]opa ‘sopa’, [s]ábado ‘sábado’, [s]ílaba ‘sílaba’, con[s]eguir ‘conseguir’, ca[s]to
42
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‘casto’ etc. Se atentamos mais detalhadamente para a produção desse som, observamos que,
em português, ele é comumente articulado com o pré-dorso da língua elevando-se em direção
aos alvéolos, ficando o ápice da mesma apoiado nas proximidades dos dentes incisivos
inferiores (MARTÍNEZ, 2001, p. 234). Em espanhol, mais especificamente na Andaluzia e
em grande parte da Hispanoamérica, [s] também é do tipo pré-dorsal, como em português,
embora apresente variações entre uma região e outra, como aponta Tomás (1932) e como
vemos em Ramírez (1996). Por outro lado, na parte centro-norte da Espanha, sobretudo em
Castela, e em algumas poucas localidades da América Espanhola, o segmento [s] é realizado
com o ápice ou a ponta da língua, que se eleva contra os alvéolos superiores, resultando em
um som “mais grave e mais palatal” que o anterior pré-dorsal (TOMÁS, 1932, p. 107;
MARTÍNEZ, 2001).
Ortograficamente, o fonema fricativo alveolar surdo /s/ é representado em português
pelos grafemas:
· ‘s’ (em início de palavra, precedido de consoante e em final de sílaba43): salame, bolsa,
cansei, urso, país, olhos, costa;
· ‘z’ (apenas em final de palavra): faz, paz;
· ‘ss’ (diante de vogal em interior de palavra – grafia inexistente em espanhol): massa,
passeio, massinha, osso;
· ‘c’ (diante de /e/, // e /i/): cedo, céu, ácido;
· ‘ç’ (diante de /a/, /o/ e /u/ – grafia inexistente em espanhol): canção, caçoar, caçula;
· ‘sc’ (diante de /e/, // e /i/): acrescentar, desci;
· ‘sç’ (diante de /a/ e /o/ – grafia inexistente em espanhol): cresça, desço;
· ‘x’ (em início e final de sílaba em interior de palavra): próximo, auxílio, exterior;
· ‘xc’ (diante de /e/, // e /i/): excelente, excelso, excitar.
Em espanhol, as grafias de /s/ são:
· ‘s’ (diante de vogal em início ou interior de palavra, precedido de consoante e em final
de sílaba): sábado, caso, bolsillo, cansancio, casta, rosas;
· ‘z’ (diante de /a/, /o/ e /u/ e em final de sílaba – apenas em alguns dialetos): Zaragoza,
hazme, jazmín, paz;
· ‘c’ (diante de /e/ e /i/ – apenas em alguns dialetos): cebolla, ciudad;
· ‘sc’ (diante de /e/ e /i/ – apenas em alguns dialetos): adolescente, piscina;
· ‘x’ (geralmente em final de sílaba)44: texto, exterior.
Na língua espanhola, observamos que os grafemas ‘c’ (diante de /e/ e /i/) e ‘z’ (diante de
/a/, /o/ e /u/) representam o fonema /s/ apenas em alguns dialetos. Isso ocorre porque no

43

Maiores detalhes da realização de /s/ em final de sílaba são abordados ainda nesta seção.
Quilis (1997) afirma que em algumas palavras cultas o fonema /s/ também é representado pelo grafema ‘x’:
[s]enofobia xenofobia, [s]ilófono xilófono, féni[s] fénix.
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centro-norte da Espanha esses grafemas correspondem ao fonema fricativo interdental surdo
//, que, por sua vez, foi substituído na maior parte da Andaluzia, Hispanoamérica e Ilhas
Canárias pelo fonema fricativo alveolar surdo /s/. Nestas regiões, onde ocorre o seseo (isto é,
a substituição de // por /s/), o fonema /s/ é representado pelos grafemas ‘s’ + /a/, /e/, /i/, /o/ e
/u/, ‘c’ + ‘e’, ‘i’ e ‘z’ + ‘a’, ‘o’, ‘u’45, enquanto no centro-norte da Espanha /s/ é representado
apenas pelo grafema ‘s’ (TOMÁS, 1932; RAMÍREZ, 1996; MASIP, 2001).
Tendo isso em vista, no dialeto argentino, por exemplo, as palavras consejo, casa, caza,
despacio, ascenso, mezcla são pronunciadas respectivamente como con[s]ejo, ca[s]a, ca[s]a,
despa[s]io, a[s]enso, me[s]cla. Já em Castilha ou Madrid, as mesmas palavras são realizadas
como con[s]ejo, ca[s]a, ca[]a, despa[]io, as[]enso, me[]cla.
De acordo com Tomás (1932, p. 109), em algumas partes da Andaluzia se observa, ao
lado do seseo, o fenômeno do ceceo, que “consiste em pronunciar o ‘s’, o ‘z’ e o ‘c’ com um
mesmo som fricativo, de timbre análogo ao do [] espanhol: []olo solo, pe[]o peso”. O
autor adverte, entretanto, que diferentemente do seseo, o ceceo é estigmatizado socialmente.
Tendo em vista a aprendizagem de espanhol, Masip (2001, p. 65) comenta que alguns alunos
brasileiros desse idioma realizam “uma espécie de ceceo indiscriminado” por apresentar uma
pequena alteração na fala (a produção de [] em vez de [s]) observada também quando se
expressam em português. Nos casos em que não há lesão orgânica, Masip aponta que é
possível corrigir o problema ao aprender uma LE por meio de exercícios articulatórios
sistemáticos.
Em português, o grafema ‘c’ diante de /e/ e /i/ corresponde unicamente ao som fricativo
alveolar surdo [s], tal como ocorre nos dialetos seseantes do espanhol. Já o grafema ‘z’, diante
de vogal, corresponde ao fonema /z/, que é realizado de maneira uniforme na língua
portuguesa do Brasil como som fricativo alveolar sonoro [z]: [z]acarias ‘Zacarias’, a[z]eitona
‘azeitona’, [z]inco ‘zinco’, [z]oológico ‘zoológico’, [z]ulu ‘zulu’ (SILVA, 2001). Este fonema
sonoro também é representado pelo grafema ‘s’ (sobretudo em posição intervocálica): ca[z]a
‘casa’, conci[z]o ‘conciso’ etc, e pelo grafema ‘x’ (principalmente na sequência ‘ex’ + vogal):
e[z]emplo ‘exemplo’, ê[z]odo ‘êxodo’, e[z]ímio ‘exímio’ etc (MEDONE & ROOS, 200046
apud BRANDÃO, 2003, p. 119).
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Em espanhol, a grafia ‘z’ antes de /e/ e /i/ geralmente não ocorre, salvo em algumas palavras, como zebra,
escrita também como cebra, zeugma ou ceugma, zinc ou cinc etc, nas quais a Real Academia Española aceita tal
grafia (QUILIS, 1997, p. 57).
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O segmento sonoro [z] não ocorre em espanhol como fonema, apenas como alofone de
/s/ pós-nuclear como vemos mais adiante. O grafema ‘z’ representa, como comentamos em
parágrafo anterior, os sons [s] ou [], conforme o dialeto do falante. Ao aprender espanhol,
observamos que o aprendiz brasileiro geralmente transfere os padrões de realização do som
[z] da sua LM para a LE. Em alguns casos, verificamos que o aluno associa a grafia ‘z’ de
palavras da língua-alvo, tais como zapato e garantizada (em português, ‘sapato’ e
‘garantido’) ao som [z], realizando-as como [z]apato e garanti[z]ada.
Em posição pós-nuclear, o fonema /s/ apresenta diferentes realizações nas línguas
portuguesa (do Brasil) e espanhola. Em português, a consoante /s/ pós-nuclear pode ser
realizada como alveolar [s] ou alveopalatal [], conforme o dialeto do falante: ca[s]ca ou
ca[]ca ‘casca’. De maneira geral, esses sons fricativos surdos se sonorizam (tornam-se
vozeados) quando se encontram diante de consoante sonora ou quando se juntam a uma
palavra que se inicia por vogal (CAGLIARI, 2007), como por exemplo: me[z]mo ou me[]mo
‘mesmo’, a[z]árvores ‘as árvores’. Neste último caso (de juntura entre fricativa e vogal), a
palatalização da consoante não ocorre (ou seja, não existe a[]árvores).
Segundo Tomás (1932) e Masip (2001), a consoante /s/ espanhola também pode se
sonorizar diante de outra consoante sonora, sendo realizada como [z]: e[z]belto esbelto,
mi[z]mo mismo. Nos demais casos, ocorre como consoante surda [s], inclusive quando há
juntura com a vogal da palavra seguinte: pe[s]ca pesca, obi[s]po obispo, lo[s]árboles los
árboles. Quilis (1997) aponta que em várias zonas da Espanha e da Hispanoamérica, o /s/ pósnuclear pode se realizar com aspiração, isto é, como um som fricativo glotal surdo [h], ou
pode se perder. Nesse sentido, Ramírez (1996) afirma que em Cuba e Porto Rico, por
exemplo, a aspiração de tal fonema é norma, e a queda, sobretudo em final de palavra,
frequente. Conforme Rabanales (2000), o mesmo acontece no Chile, sendo cada vez maior a
perda do /s/ em final de palavra: [] casta, [] los niños. Por outro lado, na
República Dominicana, Venezuela e Panamá, o índice de queda da consoante /s/ tanto em
final de sílaba como em final de palavra já é bastante alto.
Tendo em vista a sequência ‘sr’, Quilis (1997, p. 58) indica que em espanhol o fonema
/s/ é normalmente eliminado na conversação corrente: irael Israel, do reales dos reales etc.
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2.4.12 Consoante // e //

O fonema // é em português um som fricativo alveopalatal surdo [], e o fonema // um
som fricativo alveopalatal sonoro []. Ambos ocorrem de maneira uniforme em início de
sílaba em todos os dialetos do português brasileiro, exceto no dialeto de alguns falantes de
Cuiabá, capital do Mato Grosso, que, no lugar desses sons fricativos, produzem os sons
africados alveopalatais surdo [t] e sonoro [d], respectivamente (SILVA, 2001). Assim,
enquanto na maioria dos dialetos do português as palavras ‘chá’, ‘acha’, ‘já’ e ‘haja’ são
produzidas como []á, a[]a, []á e ha[]a, em Cuiabá, encontramos a realização [t]á, a[t]a,
[d]á e ha[d]a.
Ortograficamente, o fonema // é representado pelo dígrafo ‘ch’: chapéu, cheio,
chimarrão, chocolate, chuchu, e pelo grafema ‘x’ (em determinados contextos): xarope,
xícara, enxugar, enxofre, enxerido, abacaxi, caixa, México etc. Já o fonema // é representado
pelo grafema ‘j’ diante de qualquer vogal: jacaré, jeito, jiló, joelho, Julieta, e pelo grafema ‘g’
diante de /e/, // e /i/: gelo, Angélica, angico etc.
Em espanhol, [] e [] não ocorrem de maneira uniforme em todos os dialetos. Por essa
razão, não são considerados fonemas próprios dessa língua. Ramírez (1996, p. 54-55) aponta
que [] pode ocorrer como alofone do fonema africado palatal surdo /t/ (representado
foneticamente por [] e graficamente por ‘ch’) em diferentes regiões hispanoamericanas. Em
Porto Rico, na República Dominicana e no Panamá, por exemplo, tal alofone ocorre com uma
frequência considerável ao lado de outras variantes. Já no Chile (RABANALES, 2000),
Colômbia e em algumas áreas do México (BLANCH, 1993, p. 131)47, os alofones fricativos
de // aparecem com menos frequência. Quilis (1979, p. 14) menciona que tal fenômeno
também ocorre em algumas partes da Andaluzia e acrescenta que a pronúncia [], “ainda que
em espanhol não seja a mais difundida”, coincide com a do português, em palavras como
cachorro, chapa etc (os exemplos são nossos).
Tomás (1932) afirma que em algumas partes de Castilha e Andaluzia o som fricativo
alveopalatal sonoro [] pode ocorrer, ao lado de outros alofones, em palavras como ayer,
mayo, saya, ayunar etc. Ramírez (1996), por sua vez, aponta que este som também ocorre em
várias regiões hispanoamericanas em contextos semelhantes aos apresentados por Tomás
47
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(1932). Donni de Mirande (199248 apud RAMÍREZ, 1996), entre outros, indica ainda que o
segmento [] na Argentina pode ocorrer com ensurdecimento, isto é, como [], e que este já é
praticamente geral entre os jovens portenhos. Estes contextos, entretanto, não equivalem, na
maioria dos casos, aos contextos em que [] e [] ocorrem em português.

2.4.13 Consoantes // e //

De acordo com Quilis (1997), o fonema fricativo palatal sonoro // ocorre em espanhol
apenas em posição silábica pré-nuclear e se articula com o pré-dorso da língua contra a região
pré-palatal (ou alveopalatal). Quando se encontra depois de pausa, de consoante nasal ou /l/,
ocorre como um som africado palatal sonoro []: []o yo, con[]uge conyuge, el []ieso
el hieso etc. Quando, portanto, não é precedido de consoante nasal ou /l/, nem de pausa, é
produzido como um som fricativo palatal sonoro []: ma[]o mayo, la []edra la hiedra, ese
[]erro ese hierro, ese []eso ese hieso etc. Ortograficamente, tal fonema é representado por
‘hi’ e ‘y’, seguidos de vogal.
Como observamos na seção 2.4.7, o som [d] ocorre em português como alofone de /d/,
já [j] não ocorre neste idioma. Embora [j] apresente a mesma classificação que [] (fonema //
no português – cf. seção anterior), a articulação de ambos é diferente. Dentre as diferenças
apontadas por Tomás (1932, p. 131), mencionamos as seguintes: em [j]49 o dorso da língua é
convexo, e em []50 é plano; em [j] a articulação da seção dorsal é mais interior que em [];
em [] a corrente de ar e a tensão muscular são mais fortes; e, por fim, [j] tende à vocalização
devido o seu timbre brando e suave, já [] se caracteriza por apresentar vibração dos órgãos
no ponto de articulação.
Em espanhol, o fonema lateral palatal sonoro // é transcrito foneticamente por [] e
ortograficamente por ‘ll’. Este som lateral [] se diferencia do fricativo [] pelo fato de a
corrente de ar ser expelida pelas laterais da cavidade bucal e não pelo centro, como acontece
com o fricativo (QUILIS, 1997). Exemplos: []ave llave, ca[]e calle etc.
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Em inúmeras regiões de fala espanhola, tanto na Espanha como na Hispanoamérica, o
fonema lateral // deixou de existir e no seu lugar passou a ser realizado o fricativo //. Esse
fenômeno ficou conhecido como yeísmo e segundo Ramírez (1996) pode apresentar
realizações mais ou menos abertas: [j] ou [], ou mesmo uma realização rehilada: []. Esta
autora aponta que as duas primeiras são as mais difundidas no mundo hispânico e a segunda é
observada principalmente na região do Rio da Prata (Uruguai e Argentina) e em uma pequena
zona do interior da Colômbia. Como afirmado na seção anterior, na Argentina, o som rehilado
sonoro [] está passando por um processo de ensurdecimento (ou desvozeamento – []), que,
favorecido pelas mulheres jovens, já é quase geral entre os jovens portenhos (DONNI DE
MIRANDE, 199251 apud RAMÍREZ, 1996).
Conforme Silva (2001), o fonema //, representado ortograficamente por ‘lh’, pode
ocorrer em português como um som lateral palatal sonoro [], tal qual é realizado em alguns
dialetos do espanhol, ou como um som lateral alveolar palatalizado [], como em []
‘filho’. Segundo Cagliari (2007, p. 40), a lateral palatal do português “tende em geral a ter
uma articulação palatal anterior, sendo, às vezes, pronunciada na própria região
palatoalveolar, o que a torna mais semelhante a uma lateral alveolar palatalizada.” Tendo isso
em vista, os aprendizes brasileiros de espanhol devem estar atentos para realizar o fonema //
como [] ao falar na LE, e não como []. Silva (2001, p. 65) aponta ainda a possibilidade de
em dialetos do português ocorrer a vocalização da lateral palatal, isto é, a produção de uma
vogal semelhante a /i/52 no lugar de [] ou [], como em [paja] ‘palha’. Neste caso, palavras
como ‘teia’ e ‘telha’ são pronunciadas de maneira idêntica: [teja]. Vemos que este fenômeno
se assemelha a uma das formas do yeísmo espanhol, no entanto, há que se considerar que no
português brasileiro estas ocorrências são estigmatizadas socialmente (HORA, 2000; QUILIS,
1979), o que não acontece em espanhol.
As variedades fonéticas do espanhol tratadas nesta seção, relacionadas às grafias ‘y’,
‘hi’ e, principalmente, ‘ll’, costumam provocar nos aprendizes brasileiros certa confusão na
produção e na escolha desses sons. Muitas vezes, observamos também um preconceito por
parte de alunos e professores com relação a determinadas variedades, mesmo sendo
“atestadas” oficialmente, que vai muito além do aspecto puramente linguístico. Nesse sentido,
acreditamos que o professor deve ser o primeiro a analisar sua postura e sua tolerância para
51
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Para ver referência completa, cf. nota 48.
Nesse contexto, /i/ ocorre como uma semivogal, ou glide, transcrita por nós como [j].
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com as variedades da língua espanhola, até mesmo com a sua própria, e não deixar de
apresentá-las aos alunos, abrindo espaço inclusive para a desmistificação de crenças e
preconceitos. É importante que o professor não pressione os alunos a optar por uma ou outra
variedade, mas que eles próprios façam sua escolha.
2.4.14 Consoante /l/
Tanto em português como em espanhol o fonema /l/, representado ortograficamente por
‘l’, ocorre como um som lateral alveolar sonoro [l] em posição silábica pré-nuclear; em
português pode ocorrer também com articulação dental (QUILIS, 1979, 1997; SILVA, 2001):
[l]ado ‘lado’, [l]uz ‘luz’, p[l]anta ‘planta’ etc. Em posição silábica pós-nuclear, Quilis (1997,
p. 63-64) afirma que /l/ pode ser realizado em espanhol como:
· lateral interdental [], seguida de []: [] calzar;
· lateral dental [], seguida de [t] ou [d]: [] alto, [] toldo;
· lateral palatalizada [], seguida de consoante palatal: [] el chacal, [] el
hielo etc;
· lateral alveolar [l] – tal como é realizado em posição pré-nuclear – seguida de pausa, de
vogal e das demais consoantes não apresentadas anteriormente: [mal] mal, []
bolsa, [] alcázar.
Podemos observar que nos três primeiros casos apontados, /l/ assimila características
articulatórias da consoante imediatamente seguinte. Já em português, este fonema em posição
silábica pós-nuclear ocorre com vocalização, isto é, com a qualidade da vogal /u/53, na maioria
de seus dialetos. Assim sendo, a produção desse fonema em espanhol pode representar uma
dificuldade para grande parte dos aprendizes brasileiros, já que a vocalização não ocorre neste
idioma. Exemplos da vocalização de /l/: [] ‘mel’, [] ‘álcool’, [] ‘azul’.

2.4.15 Consoantes /m/, /n/ e //

Conforme vemos em Quilis (1979, p. 15), em português e em espanhol existem três
fonemas nasais: o bilabial /m/, o alveolar /n/ e o palatal //, que em posição silábica prénuclear apresentam, cada qual, a mesma realização em ambos os idiomas:
53

Nesse contexto, /u/ ocorre como glide, transcrito por nós como [w].
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·

/m/: se realiza como bilabial [m]: [m]ata ‘mata’, ca[m]a ‘cama’

·

/n/: se realiza como alveolar [n]: [n]ata ‘nata’, ca[n]a ‘cana’

·

//: se realiza como palatal []: so[]o/sue[]o (em português: ‘sonho’ e em espanhol:
sueño)
Em posição silábica pós-nuclear, Quilis (1997) afirma que em espanhol a nasal

geralmente assimila o ponto de articulação da consoante seguinte, podendo ocorrer como:
·

bilabial [m], diante de consoante labial: [] un vaso

·

labiodental [], diante da labiodental [f]: [] un farol

·

interdental [n], diante da interdental []: [] un zapato

·

dental [], diante das dentais [t] ou [d]: [ djente] un diente

·

alveolar [n], diante de vogal, de consoante alveolar ou de pausa: [dame pan] dame pan

·

palatalizada [n], diante de consoante palatal: [] un chico

·

velar [], diante de consoante velar: [u kwento] un cuento
Ramírez (1996, p. 52-54) com base em outros estudos aponta que em algumas regiões

como Porto Rico, Venezuela, Peru se observa a ocorrência em ascensão da nasal velar []
principalmente em final de palavra. Na República Dominicana, além da velarização 54, a queda
da nasal final é bastante frequente, com forte nasalização da vogal precedente (SABATER,
197555 apud RAMÍREZ, 1996).
Em português, Cagliari (2007, p. 95) afirma que a nasal em final de palavra pode
ocorrer como palatal [], quando precedida de vogal anterior: [] ‘vim’, [ve] ‘vem’, ou
como velar [], quando precedida de vogal posterior: [] ‘rum’, [] ‘bom’. Em final de
sílaba interior (isto é, dentro de palavra), este autor indica que a nasal pode ocorrer ou não. Se
ocorrer, pode ser condicionada pela vogal que a precede, como mostrado há pouco, ou pela
consoante oclusiva seguinte, como, por exemplo: [] ‘tombo’, [] ‘finca’ etc.
Diante de consoante contínua, a nasal geralmente não ocorre, mas, se for realizada, é
condicionada pela vogal precedente: [] seguirá vogais posteriores e [] seguirá vogais
anteriores, como em [osa] ‘onça’ e [] ‘enche’, por exemplo.
Brandão (2003) aponta que, de maneira geral, as nasais não representam dificuldades
para os aprendizes brasileiros de espanhol. A nasalização das vogais (sobretudo da vogal /a/),
54
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Para obter maiores detalhes sobre a velarização, cf. seção 2.4.3.
SABATER, M. J. Más datos sobre el español de la República Dominicana, Santo Domingo: INTEC, 1975.
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comum no português é que geralmente é mais difícil de ser controlada pelos alunos, como
veremos na análise dos dados. Tendo isso em vista, para indicar a ocorrência de consoantes
nasais pós-nucleares na produção dos alunos, utilizamos o arquifonema N, conforme sugere
Cagliari (2007).
2.4.16 Fonemas // e /r/

Em espanhol e em português, o fonema //56 é produzido como um tepe (ou vibrante
simples) alveolar sonoro [] quando se encontra em posição pré-nuclear entre vogais ou após
uma consoante que ocorre na mesma sílaba: ca[]o ‘caro’, at[]ás ‘atrás’, f[]ase ‘frase’,
p[]ecavido ‘precavido’, g[]ande ‘grande’, b[]asil ‘Brasil’, d[]ama ‘drama’ etc (SILVA,
2001; RAMÍREZ, 1996). Segundo Cagliari (2007, p. 41), o tepe é articulado com “uma única
batida rápida da ponta da língua contra os alvéolos dos dentes incisivos”. Em espanhol, em
fala não monitorada, [] pode ser produzido de maneira distensa, resultando em um som
fricativo [], que se caracteriza por apresentar um movimento mais lento e menos tenso da
língua, a qual não chega a formar com os alvéolos um contato completo: to[]o toro, p[]ieto
prieto etc (TOMÁS, 1932).
O fonema /r/, por sua vez, ocorre em ambas as línguas em posição intervocálica, no
início de palavra seguido de vogal, e no interior de palavra seguido de vogal e precedido de
consoante na sílaba anterior. Ortograficamente, é representado pelo grafema ‘r’ quando se
encontra em princípio de palavra ou precedido de consoante pós-nuclear: ‘Roma’, ‘honra’,
‘Israel’, ‘guelra’(português), alrededor (espanhol), e por ‘rr’ quando se encontra dentro de
palavra: ‘arroz’ (QUILIS, 1997; SILVA, 2001).
Em espanhol, /r/ ocorre em praticamente todos os dialetos como vibrante múltipla [r],
cuja articulação apresenta “duas ou mais oclusões, muito breves, da ponta da língua contra os
alvéolos” (QUILIS, 1997, p. 65). Na fala corrente, Tomás (1932) indica que, em início de
sílaba acentuada, [r] consta geralmente de três oclusões: roca; precedida de consoante na
56

Vários autores hispano-falantes, como Quilis (1997, 1979), Tomás (1932) e Ramírez (1996), em quem nos
baseamos para realizar a comparação dos sistemas fonéticos do português e do espanhol, utilizam o termo
vibrante simples e o símbolo [r] (fonema /r/) para se referir ao som sonoro do espanhol cuja “articulação se
caracteriza pela formação de uma breve oclusão da ponta da língua contra os alvéolos” (QUILIS, 1997, p. 65)
(grifo nosso). Já Silva (2001), Cagliari (2007, p. 41) e Hoyos-Andrade (2002) utilizam o termo tepe, cujo
símbolo é [ (fonema //), para se referir a essa mesma realização no português. Nesse estudo, optamos por
utilizar o símbolo [] para nos referirmos tanto à vibrante simples como ao tepe.
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sílaba anterior, apresenta comumente duas oclusões: honrado; e precedida de vogal tônica, se
realiza com quatro oclusões: carro. Em fala enfática, o autor aponta que tais oclusões podem
aumentar de maneira proporcional, e em conversação rápida e distensa, podem deixar de
ocorrer, sendo realizado um som fricativo [].
Comparando a vibrante simples (ou tepe) [ e a vibrante múltipla [r], Tomás (1932)
afirma que o primeiro som consta de apenas uma vibração enquanto o segundo apresenta duas
ou mais; o primeiro é momentâneo, já o segundo é prolongável e exige, portanto, uma tensão
muscular muito maior para ser realizado.
Ramírez (1996, p. 46), por sua vez, afirma, com base em estudos diversos, que /r/ e //
podem ser encontrados de forma assibilada, [r] e [], respectivamente, em várias regiões
hispanoamericanas. Segundo a autora, a assibilação atinge sobretudo a vibrante múltipla /r/
(em países como Cuba, Argentina, a serra equatoriana, Paraguai, parte da Bolívia, Colombia
etc) e “se realiza quando a língua, ao debilitar-se e perder as vibrações, convexa, se direciona
aos incisivos inferiores e deixa de ser alveolar”. A assibilada [] foi observada principalmente
no grupo [t] em zonas do Chile, do Equador e da Venezuela, entre outros. Na maioria dessas
regiões, contudo, as realizações assibiladas de /r/ e // são consideradas menos prestigiosas
que as correspondentes não assibiladas (RAMÍREZ, 1996, p. 47). Herrero (2004) comenta
ainda que na Costa Rica – país natal do professor participante dessa pesquisa – /r/, // e /t/
são assibilados ou realizados como retroflexos, com exceção de Guanacaste e da costa do
Pacífico; e no Paraguai, os segmentos do grupo /t/ são articulados como alveolar e retroflexo,
respectivamente, o que resulta em um som semelhante ao []57.
Em português, o fonema /r/ pode ser realizado de diferentes maneiras, conforme o
dialeto ou idioleto do falante. Alguns falantes do sul do Brasil produzem a vibrante múltipla
[r], tal como ocorre em espanhol. Em Minas Gerais, por outro lado, ocorre o som fricativo
glotal surdo [h], e, no Rio de Janeiro, em Goiás, e em vários outros dialetos do português
brasileiro, ocorre o som fricativo velar surdo [x] (HORA, 2000; SILVA, 2001), observado
também na produção dos aprendizes desta pesquisa.
Em espanhol, a fricativa velar surda /x/, representada foneticamente por [x] e
ortograficamente por ‘g’ (diante de /e/ e /i/) e por ‘j’, ocorre em contextos diferentes aos do
português, como podemos observar nos exemplos a seguir: [x]ente (grafia ‘gente’ em
57
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espanhol e em português), [x]en[x]ibre (grafia jengibre em espanhol, e ‘gengibre’ em
português), e[x]ercicio (grafia ejercicio em espanhol, e ‘exercício’ em português,) etc. Em
algumas zonas da Espanha e da Hispanoamérica, Quilis (1997) indica que tal fonema ocorre
como aspirado [h].
Em posição pós-nuclear, observamos na língua portuguesa os seguintes sons, conforme
o dialeto do falante: fricativo velar surdo [x], o qual ocorre como sonoro [] diante de
consoante sonora (Rio de Janeiro); fricativo glotal surdo [h], o qual ocorre como sonoro []
diante de consoante sonora (Belo Horizonte); tepe alveolar sonoro [] (região sul do Brasil); e
retroflexo sonoro [] (Goiás, interior de São Paulo) (SILVA, 2001), sendo este último som
próprio do dialeto da maioria dos participantes dessa pesquisa. Em português, é comum haver
queda do // em final absoluto principalmente de verbos no infinitivo: canta ‘cantar’, faze
‘fazer’ etc.
Em espanhol, Quilis (1997) afirma que geralmente ocorrem os sons [], [r] ou [] em
posição pós-nuclear. Ramírez (1996) aponta que em alguns dialetos hispanoamericanos,
dentre os quais o de Porto Rico, ocorre também, com certa frequência, um som lateral [l]
([belda] verdad, [benil] venir), estigmatizado na maioria dos casos. O mesmo fenômeno foi
observado por Rabanales (2000) na fala popular do Chile, sendo a lateral /l/ frequente em
final de palavras: [] comer, [] salir e [] calor. Na República Domicana, por
outro lado, há a ocorrência da vocalização do //, observado em palavras como verdad
[bejda]. A perda do // pós-nuclear, de modo especial em final de palavra, aparece com
frequência no Panamá, em Cartagena, entre outros, e em Cuba e no Chile, observa-se uma
geminação do tipo [kobbata] corbata, [kanne] carne, [] Carlos, como uma das
consequências de tal perda (RAMÍREZ, 1996; RABANALES, 2000).
Tendo em vista o ensino-aprendizagem de espanhol para brasileiros, a não ocorrência
do som [] na maioria dos dialetos do português pode dificultar a sua realização por parte dos
aprendizes que falam tais dialetos. Nesse sentido, Tomás (1932) indica que os alunos podem
usar de sua própria habilidade imitativa, aliada a um conhecimento do mecanismo
articulatório de tal fonema, para realizá-lo com êxito.
No decorrer deste estudo, buscamos comparar os sistemas fonéticos do português e do
espanhol, considerando algumas das variedades que ocorrem em ambos os idiomas, com o
intuito de ter parâmetros mais claros para a análise do que será tido como erro na produção
dos aprendizes.
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No próximo capítulo, especificamos a metodologia utilizada para a realização dessa
pesquisa, para, posteriormente, procedermos à análise dos dados.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGIA

3.1 A natureza do estudo
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois os dados que compõem o corpus são
analisados a partir do seu contexto e sob uma perspectiva interpretativista (LÜDKE; ANDRÉ,
1986).
De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é naturalística por
natureza pelo fato de que os dados são estudados no ambiente natural em que ocorrem, sem
sofrerem manipulação intencional do pesquisador. Segundo Lüdke e André (1986), os
fenômenos são muito influenciados pelo seu contexto, por isso é fundamental que o
pesquisador esteja em contato direto com o ambiente em que eles acontecem naturalmente,
para que sejam realmente entendidos. Bogdan e Biklen (1994) também apontam que os
estudos qualitativos se preocupam mais com o processo do que com o produto, e, por isso, os
dados obtidos a partir do contato do pesquisador com a situação investigada são em sua
maioria descritivos. Outra preocupação desse tipo de pesquisa é a de capturar a perspectiva
dos participantes sobre as questões que estão sendo investigadas, o que permite uma maior
compreensão do dinamismo interno das situações, muitas vezes, não apreendidas pelo olhar
do pesquisador.
Nas seções seguintes, buscamos contextualizar o nosso estudo.
3.2 O contexto da pesquisa
3.2.1 Local e duração da pesquisa
A coleta de dados foi realizada em duas turmas de espanhol, uma de nível 3 e outra de
nível 4, de uma escola particular de idiomas da cidade de Goiânia, no primeiro semestre letivo
de 2008, mais especificamente nos meses de março a junho. O desenvolvimento da pesquisa
foi autorizado pela escola, na pessoa da coordenadora da área de espanhol, e teve a permissão
dos alunos e professores, os quais assinaram um termo de consentimento (Apêndices A e B)
que explicitava os propósitos gerais da pesquisa, bem como a realização de gravações em
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áudio e em vídeo das aulas, de questionários e entrevistas. Ao todo, foram assistidas 15 aulas
pela pesquisadora em cada grupo, as quais aconteciam aos sábados e tinham duração de duas
horas e cinquenta minutos, com um intervalo de 10 a 20 minutos. O grupo do nível 3 tinha
aula no período matutino, das 8h50 às 11h40, e o grupo de nível 4 estudava no período
vespertino das 12h10 às 15h. No entanto, dada a grande quantidade de dados colhidos,
optamos por analisar nesta pesquisa apenas os referentes à turma de nível 4. Ressaltamos
ainda que das 15 aulas assistidas, 13 foram consideradas na análise dos dados (cf. Anexo C).
Os grupos mencionados, em princípio, foram escolhidos pelo fato de os aprendizes
estarem em um nível intermediário de estudo do espanhol e por apresentarem um número
reduzido de alunos (sete no grupo de nível 3 e nove no grupo de nível 4), o que possibilitava
que cada um se expressasse oralmente por mais tempo durante as aulas. O fato de serem
turmas de nível intermediário ia ao encontro de um de nossos objetivos centrais: observar a
ocorrência de erros fonéticos persistentes na produção de alunos não iniciantes e, a partir daí,
averiguar se tais erros são reconhecidos pelos aprendizes. A escolha da turma de nível 4, feita
posteriormente, deu-se pela maior participação e assiduidade dos alunos às aulas, o que nos
proporcionou uma maior quantidade de registros orais dos estudantes, importante para a
determinação dos erros fonéticos persistentes na produção de cada um.
O curso de Espanhol/Língua Estrangeira da escola de idiomas em que a pesquisa foi
realizada tem a duração de seis semestres e segue a abordagem comunicativa de ensino. O
material didático utilizado – apostilas referentes aos seis níveis em que está dividido o curso –
foi elaborado pela coordenação da área de espanhol da instituição com a colaboração dos
professores, e está organizado em conteúdos temáticos que são abordados por meio de textos,
na sua maioria, autênticos, e de atividades que visam trabalhar as quatro habilidades: leitura –
tendo em vista a compreensão e interpretação de textos –, compreensão auditiva, expressão
escrita e expressão oral, bem como aspectos linguísticos/gramaticais. As apostilas também
incluem

projetos

–

conjunto de atividades

inter-relacionadas

que favorecem

o

desenvolvimento de uma tarefa maior; normalmente envolvem filmes ou livros literários –
para serem trabalhados no decorrer do semestre. A turma de nível 4 por nós pesquisada, por
exemplo, realizou o projeto Periódico, que culminou na elaboração de um jornal mural que
foi exposto para toda a escola, e o projeto literário Crónica de una muerte anunciada
(MÁRQUEZ, 1985), que promoveu, dentre outras atividades, a leitura e discussão do livro
mencionado, bem como a sessão da versão cinematográfica da referida obra. Com relação à
utilização da apostila, os docentes podiam fazer adaptações ou implementações de outros
materiais, tendo em vista as sugestões e necessidades dos alunos. O professor participante da
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nossa pesquisa costumava implementar as atividades auditivas e as atividades de leitura e
conversação. Sempre que possível, ele buscava incluir músicas e textos relacionados à área de
atuação dos alunos para que, após a sua leitura, eles pudessem interagir em uma conversação
realmente significativa na língua-alvo.
Outro aspecto relevante no curso de espanhol diz respeito à forma de avaliação adotada.
Esta não ocorre mediante a realização de provas tradicionais, que privilegiam o produto em
detrimento do processo, mas acontece de forma continuada, tendo em vista o
desenvolvimento do aprendiz ao longo da etapa do curso. Assim sendo, duas vezes por
semestre (na metade e no final), o professor conversa com seus alunos individualmente e
apresenta suas observações sobre o desenvolvimento de cada um em espanhol – considerando
principalmente o progresso nas quatro habilidades –, assim como também registra as
inquietações e dificuldades que os mesmos têm com relação à aprendizagem da língua, com
relação a certas atividades, ao curso etc. Embora a conversa individual entre professor e aluno
seja um procedimento recomendado pela escola, os participantes de nossa pesquisa (docente e
discentes) fizeram um acordo para realizá-la no último dia de aula e de forma coletiva,
evitando assim que uma ou mais aulas ficassem comprometidas em decorrência da realização
dos encontros individuais com o professor.
3.2.2 Participantes da pesquisa
A turma de nível 4 de espanhol era constituída por nove alunos brasileiros, sendo oito
goianos, Maria de Lourdes, Sánchez, Star, Lucas, Milena, Micaela, Júlia e Juan58, e uma
paulista, Ana. Vale ressaltar que Juan parou de frequentar as aulas no último mês do curso. Os
demais aprendizes concluíram o semestre com aprovação e participaram da entrevista com a
pesquisadora após o término das aulas, bem como responderam os questionários entregues a
eles.
Como afirmado anteriormente, os objetivos de nossa pesquisa influenciaram em parte a
escolha deste grupo, pois os alunos deviam ter um tempo razoável de estudo da língua. A
turma de nível 4 foi preferida a de nível 3, que no início seria analisada também, devido à
maior frequência e participação dos aprendizes em sala de aula, de forma oral. No mais, a
escolha do grupo e do professor ocorreu de forma aleatória, mas principalmente porque eles
se disponibilizaram a participar da pesquisa, assinando um termo de consentimento, conforme
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Os nomes dos alunos utilizados nesse estudo são fictícios, ou seja, são pseudônimos escolhidos por eles.
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afirmado anteriormente (Apêndices A e B). Vale ressaltar ainda que nenhuma das partes foi
informada dos objetivos específicos dessa pesquisa para que tal informação não provocasse
ansiedade ou expectativa em qualquer dos participantes, assim como não influenciasse ou
alterasse as ações do professor em função de nossos objetivos.
Os alunos da turma de nível 4 do espanhol têm entre 20 e 35 anos, todos são brasileiros,
goianos, com exceção de Ana, que nasceu em São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo,
viveu sua infância e adolescência em Minas Gerais, e aos 18 anos, em 2005, veio para
Goiânia para estudar. Desses alunos, cinco estão cursando a faculdade e três já são formados,
dos quais uma fez mestrado e estava, no momento da coleta de dados, fazendo doutorado.
Todos os aprendizes têm um histórico de estudo do espanhol igual ou superior a um ano e
meio, embora alguns tenham iniciado seus estudos em outras instituições, todos estudam na
escola atual há pelo menos dois semestres, estando já familiarizados com o seu sistema de
ensino. Star, diferentemente de seus colegas, não fez o nível 3, e o 2 fez durante as férias de
janeiro – no curso de verão oferecido pela própria escola. Como tinha urgência em aprender a
língua, tendo conversado com o professor do nível 2, o qual assumiria o nível 4, passou já
para este nível. Antes disso, a aluna fez o nível 1 semestralmente, além de ter estudado
espanhol durante os três anos do ensino médio. Neste período, aprendeu principalmente
aspectos gramaticais da língua.
Do total de alunos, apenas Sánchez e Milena já estiveram em algum país de fala
hispânica, permanecendo nele por aproximadamente uma semana. Nenhum aluno apresentou
qualquer atitude negativa com relação à língua espanhola, e, de maneira geral, o que os
motiva a estudar esse idioma é a necessidade de falar uma língua estrangeira, a importância
que o espanhol vem assumindo no âmbito internacional e o gosto pelo estudo de línguas em
geral. Sánchez, em contrapartida, afirma e demonstra constantemente que gosta muito da
língua espanhola; em um dos questionários menciona inclusive que o espanhol é a sua
segunda língua. Star, por sua vez, estuda a língua porque recebeu uma proposta para trabalhar
como professora desse idioma. A seguir, podemos ver as informações de cada um dos
aprendizes:
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Os aprendizes, no geral, não faltam às aulas (cf. Anexo C), e ademais buscam participar
e realizar as atividades propostas pelo professor em sala de aula. No início do semestre, a
participação era menor, provavelmente porque os alunos ainda não conheciam o docente, com
exceção de Star e Juan, que tinham feito o curso de férias com ele. Há, também, os alunos que
participam menos por causa da timidez, como é o caso de Micaela, ou por serem mais calados
ou introvertidos por natureza, como é o caso de Lucas e Milena. As atividades para casa, na
maioria das vezes, não são feitas, ou, no caso de redações, são entregues com atraso, com
exceção de Maria de Lourdes, que, apesar dos outros compromissos que tem, faz até mais do
que o solicitado pelo docente.
É importante destacar que alguns alunos demonstram estar bastante cansados durante as
aulas de espanhol, que acontecem aos sábados das 12h20 às 15h. É o caso de Star, Lucas e
Sánchez, sendo que estes dois últimos trabalham muito durante a semana e também aos
sábados, e Star levanta de madrugada neste dia para vir da sua cidade para a faculdade em
Goiânia e, em seguida, ir para a aula de espanhol. Alguns alunos também chegam um pouco
atrasados porque estão almoçando ou lanchando na escola mesmo.
O professor participante dessa pesquisa tem 40 anos, é natural da Costa Rica e mora no
Brasil há 20 anos. Residiu por alguns meses no Rio de Janeiro onde começou a estudar
português. Em seguida, mudou-se para Goiânia onde vive até o momento. Há doze foi
convidado para dar aulas de espanhol, e, como não tinha formação específica, recebeu
instrução de professoras universitárias para começar a lecionar o idioma. A partir daí, foi
adquirindo gosto pela docência e decidiu deixar o curso superior que estava fazendo, de
Engenharia, para se dedicar ao ensino de espanhol. No ano anterior à coleta de dados, iniciou
o curso de Letras com Habilitação em Espanhol, pois sentiu necessidade de avançar mais
como profissional. No decorrer de sua carreira, o professor trabalhou em várias escolas de
ensino regular e escolas específicas de ensino de idiomas. Na instituição em que realizamos a
pesquisa, o professor trabalha desde 2002, portanto, há 6 anos, e, no momento da coleta de
dados (primeiro semestre de 2008), leciona também em uma escola particular de ensino
regular.
O professor demonstra bastante satisfação e gosto pela profissão, em poder ver o
desenvolvimento de seus alunos e saber que colaborou para que isso ocorresse. Em sala de
aula, o docente gosta que os alunos participem, falem, opinem, polemizem o tema que está
sendo tratado. Em uma das primeiras aulas, ele chegou a comentar com a pesquisadora que a
turma não estava participando espontaneamente, mas precisava ser motivada para isso: “eu
tive que dar motivos para eles falarem, as outras turmas não são assim não”. Nas primeiras
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aulas, é recorrente o incentivo e, de certa forma, a insistência do professor para que os alunos
falem. Com o decorrer das aulas, no entanto, e com a “motivação” do docente, traduzida
também no trabalho com textos da área de atuação dos alunos, no interesse às suas
dificuldades e dúvidas, na promoção de um ambiente descontraído em sala, os aprendizes
foram se familiarizando com o professor e participando mais.
3.3 Instrumentos de coleta de dados
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram gravações em áudio e em
vídeo das interações ocorridas nas últimas treze aulas do semestre, observações e anotações
em diário de campo de quinze aulas, questionários e conversas informais realizados com o
professor, e questionários, entrevistas e “testes de reconhecimento” (conforme BRANDÃO,
2003) dos erros fonéticos realizados com os alunos. As conversas com o professor não foram
gravadas, apenas registradas em momento posterior pela pesquisadora, já as entrevistas e os
testes de reconhecimento realizados com os alunos foram gravados em áudio.
3.3.1 Gravação em áudio e em vídeo
A gravação em áudio foi realizada com um Mp3, que ficava sobre uma cadeira situada
na extremidade direita do semicírculo em que o grupo se sentava. A gravação em vídeo, por
sua vez, foi feita a partir de uma filmadora que ficava em um local fixo situado ao lado do
quadro-negro de frente para a turma. Por ser a sala de aula pequena, a filmadora focalizava
somente parte dos alunos (ora quatro ou cinco), no entanto era possível detectar o que se
passava na sala de maneira geral, e apreender com clareza as interações orais mantidas entre
os aprendizes e o professor. A opção por realizar a gravação das aulas também em vídeo se
explica pelo fato de ela fornecer dados complementares, como gestos e expressões faciais dos
sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, que no caso desse estudo poderia
revelar estratégias ou dúvidas dos alunos quanto à produção de aspectos fonéticos do
espanhol. Sabemos que a presença de uma filmadora e de um Mp3 em sala de aula pode ser
um incômodo para algumas pessoas, sobretudo nas primeiras vezes em que são utilizadas, no
entanto o desconforto tende a diminuir com o tempo, como afirma Jonhson (1992, p. 86):
as gravações em vídeo, assim como gravações em áudio, no entanto, podem
deixar algumas pessoas desconfortáveis. Mas se os adultos entenderem o
propósito das gravações, e as gravações forem feitas regularmente durante
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uma certa extensão de tempo, a inibição e outros efeitos causados pelas
máquinas intrusas provavelmente irão diminuir.

As gravações foram transcritas seguindo as convenções da análise conversacional de
Marcuschi (2001), com algumas adaptações feitas por nós (cf. Anexo D). Também fizemos
transcrição fonética, seguindo o Alfabeto Fonético Internacional (ver Anexo A), dos trechos
nos quais constatávamos inadequações na pronúncia dos alunos. Assim sendo, as palavras
produzidas com um erro fonético específico não foram transcritas foneticamente na sua
totalidade. Transcrevemos apenas o som realizado de forma inadequada pelo aprendiz, com o
intuito de evidenciá-lo na palavra, como por exemplo: [x]elajante ‘relajante’, em lugar de
[r]elajante. Os vocábulos, no entanto, que foram realizados com mais de um erro fonético
segmental ou, mesmo, com inadequação do acento tônico foram transcritos foneticamente na
íntegra como, por exemplo: [] (Zanzíbar), no lugar de [], e []
(amplia), no lugar de [], respectivamente.
A partir destas transcrições, analisamos os erros fonéticos persistentes na produção
oral dos aprendizes e as estratégias de reconhecimento empregadas pelos alunos.
3.3.2 Observação das aulas e anotação em diário de campo
De acordo com Lüdke e André (1986, p. 26), a observação direta é o principal
instrumento da investigação, pois permite ao pesquisador buscar na sua experiência o
entendimento para determinados aspectos do fenômeno investigado, ou seja,
o observador pode recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como
auxiliares no processo de compreensão e interpretação do fenômeno
estudado. (...) A observação direta permite também que o observador chegue
mais perto da “perspectiva dos sujeitos” (...). (grifo do autor)

Neste estudo, a pesquisadora tinha como objetivo fazer observação não-participante, ou
seja, sem interferir nas interações realizadas durante as aulas, no entanto em alguns momentos
ou atividades era solicitada a interagir. O fato de a sala ser pequena, com capacidade para dez
pessoas sentadas em semicírculo, além da mesa e cadeira do professor, não permitiu que a
pesquisadora ficasse “fora do foco” dos alunos e, de certa maneira, favorecia a sua
participação em alguns momentos da aula. Entretanto, isso não impediu a realização de notas
de campo, e inclusive possibilitou uma aproximação maior entre a pesquisadora e o grupo. As
anotações feitas durante as observações consistiam em registrar as atividades empreendidas

101

em sala, sentimentos e questionamentos da pesquisadora, bem como comportamentos e
atitudes dos aprendizes e do professor que fossem relevantes para a análise dos dados.
3.3.3 Questionários e entrevistas
Cada participante dessa pesquisa respondeu dois questionários envolvendo aspectos
relativos ao ensino-aprendizagem de espanhol. O primeiro questionário foi entregue para os
alunos e para o professor (Anexos E e F, respectivamente) em meados de abril, isto é, cerca
de um mês após o início da coleta de dados; foi elaborado a partir de Brandão (2003),
Figueiredo (2001) e Silva (2005). O segundo (Anexos G e H) foi entregue no final de maio.
Este último, tanto o referente aos alunos como o referente ao professor, foi retirado de
Brandão (2003) e adaptado em alguns pontos por nós. Com os questionários, buscamos obter
informações sobre os participantes da pesquisa, como idade, tempo de estudo da língua,
preferências de estudo etc. Além disso, buscamos averiguar o reconhecimento formal,
explícito por parte dos alunos de seus erros fonéticos, assim como levantar e interpretar as
suas opiniões e a do professor sobre as questões concernentes a essa pesquisa.
A entrevista (Anexo I) foi realizada com os aprendizes na semana seguinte ao término
das aulas, fora do ambiente escolar e de acordo com a disponibilidade de cada um. Segundo
Bogdan e Biklen (1994, p. 136), as entrevistas podem produzir “uma riqueza de dados,
recheados de palavras que revelam as perspectivas dos respondentes.” Além disso, elas
permitem “o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de coleta de alcance
mais superficial, como o questionário” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).
Bogdan e Biklen (1994) afirmam ainda que as entrevistas qualitativas apresentam
diferentes graus de estruturação, podendo ser mais estruturadas, isto é, realizadas com um
maior controle do entrevistador sobre o tema a ser conversado, ou mais abertas, nas quais o
sujeito é quem vai definindo o conteúdo da entrevista e do próprio estudo. Nessa pesquisa,
optamos pela entrevista semiestruturada, haja vista o nosso interesse em obter dados
relacionados a um determinado tema e, ao mesmo tempo, comparáveis entre os vários sujeitos
(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Nesse tipo de entrevista, o pesquisador parte de tópicos ou
perguntas pré-determinados, porém não se restringe a eles (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Assim
sendo, durante a realização da entrevista com os nossos sujeitos, novas perguntas foram
acrescentadas e outras adaptadas. Para a composição das perguntas da entrevista, nos
baseamos em Brandão (2003), Figueiredo (2001) e Silva (2005).
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3.3.4 Testes de percepção
Os testes de percepção foram realizados conforme Brandão (2003), para verificar o
reconhecimento por parte dos aprendizes dos seus erros fonéticos. Eles foram aplicados após
o término do semestre de aulas, momentos antes da entrevista individual, em local
previamente marcado de acordo com a disponibilidade de cada um dos alunos. Tais testes
foram registrados com dois gravadores e consistiam em uma atividade de leitura (Anexos J e
L59), cujo texto continha palavras com as inadequações fonéticas apontadas pelos alunos no
questionário e observadas durante as aulas, e uma atividade de produção espontânea (Anexo
L), na qual os alunos falavam sobre o que mais gostam de fazer nas férias ou no seu tempo
livre. Após o término da leitura e da produção espontânea, o aluno era solicitado a escutar,
primeiramente a sua leitura, e marcar com uma caneta, no texto que ele tinha em mãos, os
grafemas referentes aos erros de pronúncia que identificasse na sua produção. Em seguida, o
aprendiz escutava a sua produção espontânea, com a instrução de escrever a palavra que
reconhecesse ter realizado com uma pronúncia inadequada e apontar o grafema referente a tal
pronúncia. As gravações das duas atividades foram ouvidas uma ou duas vezes, conforme a
vontade do aprendiz.
Como afirmado, com os testes de percepção buscamos reforçar o reconhecimento dos
alunos de seus erros fonéticos apontados no questionário, além de observar o grau de
identificação desse tipo de erro demonstrado pelo aprendiz em atividades específicas, isto é,
direcionadas ao reconhecimento de tais erros.
3.4 Categorização e análise dos dados
Os dados coletados foram analisados em momentos distintos: primeiramente,
procedemos à classificação dos erros fonéticos com base nos seguintes critérios, adotados
também por Brandão (2003): o descritivo, tendo em vista o contexto fonético (cf. Anexo
M60); o pedagógico, a fim de se identificar os erros sistemáticos (CORDER, [1967] 1994); e o
etiológico-linguístico, para se interpretar a natureza dos erros, isto é, se interlinguísticos ou

59

O anexo L apresenta a transcrição dos testes de percepção de Maria de Lourdes. Da mesma maneira
procedemos com os testes dos demais alunos, cujas transcrições não foram anexadas a esse trabalho devido a
extensão dos dados coletados.
60
O anexo M apresenta os erros fonéticos observados na produção de Maria de Lourdes em sala de aula. Da
mesma maneira procedemos com a produção dos demais alunos, cujas transcrições não foram anexadas a esse
trabalho devido a extensão dos dados coletados.
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intralinguísticos61. Em seguida, descrevemos e analisamos as atitudes de reconhecimento dos
aprendizes de seus erros fonéticos persistentes (cf. Anexo N62), evidenciadas por meio do uso
de estratégias de aprendizagem e de comunicação.
Nesse estudo, utilizamos o termo “erros persistentes”, como Brandão (2003, p. 22), a
fim de expressar um conceito que se aproxima ao de “erros sistemáticos” de Corder (cf. seção
1.3) e indicar, portanto, os erros que ocorrem de maneira sistemática na produção dos
aprendizes. Em nossa pesquisa, consideramos persistentes os erros observados em três aulas
ou mais.
Por fim, apresentamos a categorização por meio da qual apresentamos os dados de
nossa pesquisa:
·

Qualidade vocálica de /e/ e /o/

o Formas de reconhecimento da qualidade vocálica de /e/ e /o/
o Reformulação da qualidade vocálica de /e/ e /o/ a partir do contato com a forma
correta fornecida pelo professor
o Não reformulação da qualidade vocálica de /e/ e /o/ a partir do contato com a forma
correta fornecida pelo professor
·

Qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal

o Formas de reconhecimento da qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal
o Reformulação da qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal a partir do
contato com a forma correta fornecida pelo professor
o Não reformulação da qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal a partir do
contato com a forma correta fornecida pelo professor
·

Neutralização entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/

o Formas de reconhecimento da neutralização vocálica de /o/ e /u/ e de /e/ e /i/
·

Oposição entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/

o Formas de reconhecimento da oposição entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/
o Não reformulação da oposição entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/ a partir do contato com a
pronúncia correta fornecida pelo professor
·

Monotongação e ditongação

o Formas de reconhecimento dos erros fonéticos persistentes referentes à ditongação e à
monotongação
61

Para maiores detalhes sobre os critérios de classificação dos erros, cf. seção 1.3.
O anexo N apresenta as atitudes de reconhecimento dos erros fonéticos persistentes observadas na produção de
Maria de Lourdes em sala de aula. Da mesma maneira procedemos com a produção dos demais alunos, cujas
transcrições não foram anexadas a esse trabalho devido a extensão dos dados coletados.

62
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·

Epêntese das vogais /i/ ou /e/

o Reconhecimento da epêntese das vogais /i/ ou /e/
o Reformulação da epêntese das vogais /i/ ou /e/ a partir da correção feita pelo professor
o Não reformulação da epêntese das vogais /i/ ou /e/ a partir do contato com a forma
correta fornecida pelo professor
·

Vocalização da consoante /l/

o Reconhecimento da vocalização da consoante /l/
o Reformulação da vocalização da consoante /l/ a partir do contato com a fala do
professor
·

Sonorização da consoante /s/

o Reconhecimento da sonorização da consoante /s/
o Reformulação da sonorização do /s/ a partir do contato com a forma correta fornecida
pelo professor
o Não reformulação da sonorização do /s/ a partir do contato com a fala do professor
·

Oposição entre /v/ e /b/

o Reconhecimento da oposição entre as consoantes /v/ e /b/
·

Variações na pronúncia das consoantes /d/ e /t/

o Reconhecimento das variações na pronúncia das consoantes /d/ e /t/
·

Queda/adição de consoante em final de sílaba

o Reconhecimento da queda/adição de consoante em final de sílaba
o Não reformulação da queda/adição de consoante em final de sílaba
·

Variações na pronúncia da consoante /x/ e confusão entre as consoantes [x] e [s]

o Reconhecimento das variações na pronúncia de /x/
·

Variação na pronúncia da consoante /r/

o Reconhecimento da variação na pronúncia da consoante /r/
o Reformulação da variação na pronúncia da consoante /r/ a partir do contato com a
forma correta fornecida pelo professor
·

Variação na pronúncia das consoantes // e /n/

o Reconhecimento da variação da pronúncia das consoantes // e /n/
·

Variação na pronúncia da consoante //
No próximo capítulo, procedemos à análise e à interpretação dos dados.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISE DOS DADOS

Apresentamos, neste capítulo, a identificação e a classificação dos erros fonéticos
persistentes dos aprendizes participantes desta pesquisa seguidas das formas de
reconhecimento destes erros por parte dos alunos. Abordamos, primeiramente, os erros
fonéticos persistentes referentes às vogais, e, posteriormente, os referentes às consoantes.
Embora tenhamos encontrado e mantido nas transcrições outros erros, nossa atenção está
voltada para os erros fonéticos persistentes, isto é, os erros de pronúncia no nível segmental
que ocorrem de maneira sistemática na produção dos nossos participantes. No decorrer da
análise, buscamos também observar o uso de estratégias de aprendizagem e de comunicação
utilizadas pelos alunos. A interpretação será feita a partir das teorias apresentadas nos
capítulos 1 e 2.
4.1 Erros fonéticos persistentes observados na produção dos aprendizes: as vogais
Iniciamos nossa análise, apresentando, no quadro a seguir, os erros fonéticos
persistentes referentes às vogais observados na produção dos alunos participantes dessa
pesquisa (os erros estão marcados em cinza).
Quadro 4.1 Erros fonéticos persistentes observados na produção dos aprendizes: vogais
Ana
Qualidade vocálica
de /e/ e /o/
Qualidade vocálica
4.1.2 de /a/ + consoante
nasal
Neutralização entre
/e/ e /i/
4.1.3
Neutralização entre
/o/ e /u/
Oposição entre
/e/ e /i/
4.1.4
Oposição entre
/o/ e /u/
4.1.1

4.1.5

Monotongação
Ditongação

4.1.6 Epêntese de /i/ e /e/

Júlia

Lucas

ML

Micaela

Milena

Sánchez

Star
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4.1.1 Qualidade vocálica de /e/ e /o/
O primeiro erro fonético persistente que abordamos se refere à qualidade vocálica de /e/
e /o/, realizadas principalmente como []63, respectivamente. Verificamos que o erro
fonético referente aos fonemas /e/ e /o/ está presente na fala de todos os aprendizes, ocorrendo
em contextos lexicais diversos. Tal realização aconteceu em todas as aulas, sobretudo, em
palavras com a mesma (ou quase a mesma) grafia em português e em espanhol, como
podemos observar nos exemplos a seguir, encontrados na produção dos alunos:
Sánchez: inter[]san, cor[]cto, pap[]les, []s, h[]ra, prov[]ca
Maria de Lourdes: d[]cada, p[]rsona, coron[]l, ‘pr[]prio’, pr[]bas
(pruebas), españ[]l, mej[]r, ah[]ra
Lucas: m[]dico, di[]ta, di[]z, qui[]re, peri[dicos, n[]ve, may[]r,
gase[]sas
Micaela: t[]cho, []sta, qui[]ro, l[]tra (letra), den[]tan, d[]lar
Star: compl[]ta, nov[]la, ll[]va, []ra, dep[]rtes, c[]ca, j[]venes
Ana: esp[]ra, []s, []sa, intern[]t, m[]stra, ev[]ca, españ[]l
Milena: minist[]rio, c[]ro, []ra, d[]bes, eng[]rdan
Júlia: []s, cualqui[]r, muj[]r, j[]fe, an[]to, s[]lamente e m[]dulo

Contudo, constatamos a ocorrência desse tipo de erro também em palavras específicas
do espanhol, como nos seguintes casos:
Sánchez: sini[]stros, desarr[]lla
Maria de Lourdes: su[]len, abu[]la, p[]ro, d[]l, []l (el), empi[]zo,
[]rdenador
Lucas: d[]l, v[]rtigo
Micaela: pu[]de, fu[]ra, vi[]rnis, nu[]ve, recu[]rdo (verbo)
Star: t[] (té), qu[]do, vi[]rnes
Ana: empi[]zas, mi[]rcoles, pu[]de
Júlia: d[]l, []l (el), qu[]dan

A recorrência dos fonemas /e/ e /o/ com pronúncia média-baixa em sílabas tônicas
indica que há uma transferência da regra da LM dos aprendizes à sua produção em espanhol,
pois, no português, [] e [] ocorrem em tais contextos. No caso de Maria de Lourdes,
observamos na sua IL a presença de vogais médias-baixas também em sílabas átonas, como
63

Em espanhol, a pronúncia de tais fonemas varia entre [e] e [o], vogais fechadas, e [vogais abertas
(TOMÁS, 1932). Em português, observamos a ocorrência de [e] e [o] e de [] e [], estas últimas mais baixas
que as respectivas [ do espanhol. Para maiores detalhes sobre a realização das vogais /e/ e /o/ no
português e no espanhol, vide seção 2.3.4.
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em r[]torno (retorno), r[]sponsabilidade (responsabilidade), r[]dación (redacción),
n[]viembre (noviembre), []rdenador (ordenador) etc, o que é visto também na sua fala em
português: of[]r[]cendo (oferecendo), []xemplo (exemplo), pr[]tendo (pretendo), s[]tor
(setor), [] (formar) etc (exemplos retirados da entrevista).
Identificamos apenas um caso que poderíamos indicar como decorrente de
hipergeneralização da regra da LM na LE: l[]tra (letra), produzido por Micaela. Essa
ocorrência nos mostra que o fato de duas formas linguísticas coincidirem na LM e na LE não
necessariamente garante que ela será produzida de forma correta pelo aprendiz. Por outro
lado, observamos que o contato entre duas línguas pode desencadear a formulação de regra de
IL mediante um processo de estrangeirização das formas idênticas.
4.1.1.1 Formas de reconhecimento da qualidade vocálica de /e/ e /o/
Dos oito alunos participantes dessa pesquisa, Milena e ML demonstraram atitudes de
reconhecimento do erro relativo à qualidade vocálica do fonema /e/ em sala de aula. Nos
exemplos a seguir, podemos ver como Milena se autocorrige, após a produção incorreta na
língua-alvo.
Fragmento 1 – Aula 31/05
Milena está contando uma história para toda a turma.
Milena: (…) ‘e’ []:: p[]nsó en:: en:: una soluci\ una solución ‘e’
decidió ‘tentar’\
Pr. =INtentar
Milena: =intentar la ca[]era internacional. (…)
Fragmento 2 – Aula 07/06
Milena lê um texto sobre a biografia de Gabriel García Márquez.
Milena: En mil n[]vecientos cincuenta y ocho se ca[z]ó con Mercedes
Balcha. Tiene dos hijos, []odrigo y Gonzalo. Está ubicado en Ciudad de
M[]ji\ M[e]ji\ M[e]jico (.) desde mil n[]vecientos setenta y cinco (…).

Verificamos que Milena recorre à autocorreção do erro referente à realização do fonema
/e/ em duas ocasiões, sendo uma de produção livre e outra de leitura. Embora a aluna tenha
produzido tal erro outras vezes, como visto no tópico anterior, observamos a produção correta
de /e/ e /o/ na sua IL em inúmeros casos em que a LM favorecia a realização inadequada. Isso
demonstra ou que a aluna busca monitorar sua produção na LE ou que está incorporando esta
forma na sua IL. Um exemplo que ilustra esta realidade é o seguinte:
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Fragmento 3 – Aula 17/05
Milena conta o que tomou no café da manhã.
Milena: Hoy (.) (.) yo::\ ¿‘caf[]’ [e]s caf[e]?
Pr. caf[e], caf[e]
Milena: Yo bebí mucho caf[e].
Pr. HE bebido mucho caf[e] ((enfatiza o pretérito perfecto compuesto para
que a aluna o utilize))
Milena: He bebido mucho caf[e] ‘e’::: hoy s[o]lo comí past[e]l.
Pr. Así... unos diez pasteles nada más. ((todos riem))
(…)

Neste fragmento, averiguamos que a aprendiz demonstra reconhecer a distinção
existente entre a sua LM e a LE, quando mediante a estratégia de pedido de confirmação,
pergunta para o professor se o vocábulo “caf[]” em português, realizado com a pronúncia
própria deste idioma, equivale a caf[e] em espanhol, produzido com som característico desta
língua. No entanto, o reconhecimento, por parte da aluna, das diferenças na realização da
vogal /e/ nas duas línguas, acontece de modo parcial, pois em espanhol o som mais adequado
a este contexto é [] e não [e]. Ao analisar o conjunto da fala de Milena, constatamos que o
som [] praticamente não ocorre, mas sim os sons [e] e [], este último próprio do português,
o que pode indicar que a aluna desconhece a realização [e] na LE. Fato idêntico foi observado
na produção de Ana.
O reconhecimento apenas parcial das diferenças existentes entre línguas próximas foi
apontado por vários autores (ALMEIDA FILHO, 2001; BINI; GUIL, 2002; CELADA, 2002)
como um dos motivos que favorecem, sobretudo em níveis intermediários e avançados, a
produção inadequada na LE. Por esse motivo, acreditamos que as diferenças existentes entre a
LM e a LE devem ser explicitadas aos alunos desde os níveis elementares, considerando-se
sua produção e necessidades.
Milena também apontou identificar a presença de erros referentes ao fonema /e/ na sua
fala no questionário e na entrevista, e afirmou que precisa estar sempre atenta à sua pronúncia
quando se expressa na língua-alvo para que produza os sons corretamente, o que explica, de
certa maneira, o constante monitoramento desse tipo de erro na sua produção. A instabilidade
ainda existente na realização do fonema /e/, também reconhecida pela aluna, revela, por sua
vez, a fase da IL em que a aluna se encontra, fase na qual o monitor não reage a todos os
erros.
Fragmento 4 – Trecho da Entrevista
Milena: Quando eu comecei a aprender espanhol (...) a primeira aula foi a
professora passando todas as letras. Essa letra pronuncia assim, essa letra
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pronuncia assim. Aí eu já sabia que era uma coisa que eu ia ter que prestar
muita atenção pra falar corretamente o tempo inteiro. Até hoje eu deixo
passar, por exemplo... ao invés de falar [e] eu falo []. Mesmo sabendo as
letras, a gente deixa passar algumas coisinhas assim.

No fragmento seguinte, podemos observar como se dá o reconhecimento de Maria de
Lourdes (ML) em sala de aula também da forma [].
Fragmento 5 – Aula 03/05
AA. falam sobre situações que passam no ambiente de trabalho.
Júlia: Yo trabajo con muchos hombres pero yo pienso que per lo\ =por el
‘nível’ ((acento equivocado))
Pr. =por el nivel
Júlia: nivel =(?)
ML: =sí, pero cuando\ ya trabajé como []\ como j[e]fe y no como j[e]fe.
[]s compl[]tamente diferente.
Júlia: Sí.
(…)

Ao se expressar em espanhol, ML percebe que falou a palavra ‘chefe’ em português e se
autocorrige, pronunciando-a adequadamente nas duas vezes em que a utiliza. No entanto, na
sequência, a aluna volta a cometer o erro fonético referente à vogal /e/ em outros contextos
lexicais e não efetua a autocorreção. Verificamos que tais vocábulos são praticamente
idênticos em português e em espanhol, o que deve ter favorecido a produção do erro, cuja
forma correta na LE ainda não foi adquirida pela aprendiz.
Maria de Lourdes indicou a ocorrência desse tipo de erro na sua produção também no
questionário e nos testes de percepção. Ao escutar a própria fala nestes testes (i. e., atividades
de leitura e de produção livre que propusemos a todos os estudantes), a aluna aponta palavras
como poderosa, ahora e oceano, as quais produziu como poder[]sa, ah[]ra e oc[]ano, isto
é, com a pronúncia das vogais médias-baixas tal qual ocorrem na sua LM nesses mesmos
contextos64. Além disso, a aprendiz reconhece que esse tipo de desvio ocorre devido à
interferência do português:
Fragmento 6 – Teste de reconhecimento
ML: Hablo las vocales que en español son cerradas, abiertas, como en
portugués. ‘Isto’ es constante. Yo ‘tento’ mi mi policiar, pero:: (.) sale
naturalmente. (…) En español son cerradas la “o” y la “e”, pero las hablo
“ó” y “é”.

64

Lembramos que a ocorrência de [] pretônico por vezes ocorre no idioleto materno de ML.
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Tal como Milena, Maria de Lourdes afirma que busca se policiar, ou melhor, tenta se
policiar, isto é, acionar o monitor (KRASHEN, 1982), para não pronunciar as vogais /e/ e /o/
abertas. No entanto, como ela própria afirma, estes sons “saem naturalmente”, o que de fato
ocorre na sua produção observada em sala de aula, evidenciando uma IL bastante calcada nos
padrões da LM, no que se refere à realização dos fonemas /e/ e /o/, mas que apresenta
momentos de instabilidade.
De acordo com Corder ([1971] 1994), Fernández (1997), Cruz (2001), entre outros, a
instabilidade é uma característica esperada da IL e revela um período de revisão e
reformulação de regras que possibilita a reestruturação da IL e maior aproximação à LE. Ao
apresentar momentos de instabilidade na produção dos fonemas /e/ e /o/ em espanhol, ML dá
indícios de que tais estruturas estão sendo revisadas e de que sua IL está em processo de
mudança em direção à língua-alvo.
Outra palavra que a aprendiz afirmou ter produzido no teste de percepção com a vogal
/o/ como média-baixa [] foi provinciana. No entanto, ela a realizou como [], com abertura
entre [o] e [], som que também ocorre em espanhol, ainda que em outros contextos65. Este
fato nos permite refletir sobre duas questões: 1. por um lado, existe a dificuldade de percepção
e discriminação das realizações das vogais /e/ e /o/ do espanhol – afirmamos isso, pois esse
tipo de erro não foi identificado pela aluna (nem pela maioria dos aprendizes) em outras
palavras no teste de percepção, como el, floración, desértico etc; 2. por outro lado, pode
existir o desconhecimento formal ou explícito da realização [o] em espanhol, normalmente
não apresentada pelos professores aos alunos, que preferem falar apenas da realização [o] e
[e], a mais fechada, o que faz com que [o] seja confundida com [] e considerada incorreta
pelo aprendiz quando analisada formalmente.
A segunda questão levantada aponta para uma prática ocorrente na instrução formal: a
simplificação de regras. Se analisamos essa prática e as intenções que a movem, constatamos
que há uma seleção de aspectos da língua-alvo, geralmente mais simples, mais perceptíveis,
ou mais característicos, que serão apresentados ao aluno, em detrimento de outros, a fim de
facilitar e de certo modo acelerar a sua aprendizagem. Tal prática, entretanto, nem sempre
favorece a evolução do aprendiz na IL, como observado nos fragmentos 1 a 4, em que Milena
demonstra não conhecer o som [] da LE, o que faz com que não o realize na sua IL66. O não
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Para maiores detalhes da realização das vogais /e/ e /o/ em espanhol, cf. seção 2.3.4.
Enfatizamos que Milena busca monitorar constantemente sua produção, sobretudo a pronúncia, com base nas
regras da LE aprendidas.
66
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conhecimento explícito das diferentes realizações das vogais /e/ e /o/ em espanhol pode ainda
confundir o aluno na percepção do que é correto e do que não é correto na sua IL, dificultando
a confirmação de suas hipóteses e consequentemente a reestruturação da IL, como indica o
caso de ML.
Na entrevista, Maria de Lourdes fala novamente sobre a influência do português na sua
produção em espanhol, demonstrando ser consciente das distinções (ou de parte das
distinções) que existem em cada idioma para as vogais /e/ e /o/. Além disso, a aluna observa
não somente a sua aprendizagem, mas a dos outros, o que evidencia o caráter social do
processo de aprendizagem:
Fragmento 7 – Trecho da entrevista
Maria de Lourdes: É essa questão que eu falo né. O “e” e o “o” em espanhol
é cerrado e eu\ minha\ acho que a tendência não é só minha, eu percebo isso
nos outros também. Sempre é falar aberto. Eu acho que é um problema de
quem fala português e vai aprender a falar espanhol. É falar as vogais que
deveriam ser cerradas abertas.

Em outro trecho da entrevista, a aluna afirma que a proximidade que existe entre as duas
línguas atrapalha a sua pronúncia, pois a produção de vogais médias-baixas na LE, por
exemplo, ocorre de forma “automática”. Afirma também que ao tentar se policiar para não
cometer tais erros, muitas vezes trava, interrompendo o ato comunicativo:
Fragmento 8 – Trecho da entrevista
Pq. E com relação à pronúncia mais especificamente, essa proximidade
ajuda ou atrapalha?
ML: Eu acho que atrapalha também. Essa questão das vogais abertas, vogais
fechadas. Pra mim atrapalha. Porque é automático. Em português eu falo
daquela forma. Em espanhol, por que de vez em quando eu travo? Porque eu
vou falar tentando me policiar pra não cometer esses erros (.) você entendeu?
Então é claro que eu vou mais lentamente porque a linguagem ela tem que
ser o quê? Natural né. Para mim falar tem que ser natural.

O fato de que, para ML, a linguagem/a fala tem de ser “natural”, isto é, sem travas ou
interrupções – o que acontece quando tenta se policiar –, poderia explicar porque os erros
referentes a /e/ e /o/ são tão recorrentes na sua produção, apesar de ela ter consciência da
distinção existente na LM e na LE, e de reconhecê-los tanto em sala de aula, como nos testes
de percepção e no questionário. Como afirma Krashen (1982), o uso excessivo do monitor
pode refletir um estilo de fala hesitante, que, no caso de Maria de Lourdes, não é almejado
quando se comunica na língua-alvo. Assim, uma produção mais espontânea e “natural” é
preferida pela aluna, mesmo que apresente erros.
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Em se tratando da aprendizagem de espanhol por brasileiros, promover o fluxo
comunicativo, sem, no entanto, favorecer a fixação de erros na IL, isto é, a fossilização, é um
desafio para professores e aprendizes. Vários autores defendem uma metodologia específica
para o ensino-aprendizagem de línguas próximas, que desperte no aprendiz a consciência do
que ainda “não sabe” ou do que ainda “não sabe fazer” na LE, e não apenas o incentive a
comunicar-se livremente sem atentar para as limitações da sua IL (ALMEIDA FILHO, 2001;
CRUZ, 2001). Assim como Cruz (2001), Almeida Filho (2001) e Durão (2004a, 2004b),
acreditamos que o professor deve (re)sensibilizar o aluno para o que há de diferente nas duas
línguas, promovendo continuamente a visão contrastiva, seja por meio de atividades mais
controladas de produção e reconhecimento de estruturas, seja por meio de insumos ricos e
variados, que possibilitem ao aprendiz construir e constatar suas hipóteses.
Lucas reconheceu a presença do erro relacionado ao fonema /e/ na palavra desértico, no
teste de percepção referente à leitura. No entanto, outras palavras produzidas com tal erro
também neste teste não foram apontadas pelo aluno, que afirmou ter dificuldade com o
referido fonema por causa da diferença entre [e] e [] que não ocorre em espanhol.
Micaela e Star, por sua vez, apontam tanto no questionário, como no teste de percepção,
que percebem ter problemas com a pronúncia de /e/ na sua fala. No teste de percepção,
Micaela marca a palavra es, realizada como [], e afirma que às vezes fala [] em vez de [e].
Star não indica nenhuma palavra realizada de maneira incorreta, apenas uma que produziu
corretamente, mas diz o seguinte:
Fragmento 9 – Trecho do teste de percepção
Star: Tengo ‘dificuldad’ con la letra ‘e’.
Pq. Por quê?
Star: ((a aluna repete para si a palavra reseco)) [], []... porque
por exemplo muita gente no Brasil fala “é”, outro fala “e”. Eu acho errado
falar no português “e”, eu falo “é”. Aí no espanhol é “e”. Então uma coisa
que eu sempre martirizei que era o errado, agora no espanhol é o correto,
entende? Eu tenho dificuldade em pronunciar o “e” em espanhol.

A aprendiz justifica sua dificuldade com a pronúncia do /e/ a partir da crença do que
considera correto e incorreto em português. Ao fazer isso, podemos constatar que a percepção
da aluna ao aprender a LE é influenciada pelo seu imaginário, suas concepções de erro
(sinônimo de martírio, tormento) e sua cultura de aprender. Na entrevista, Star reforça a sua
dificuldade com o fonema /e/ da LE e a relaciona à semelhança que existe entre ambos os
idiomas:
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Fragmento 10 – Trecho da entrevista
Star: (...) o “e” ((o som referente a tal letra)) [bi’exo] [‘e] [‘es] [‘dekad]
[‘epok] é difícil pra mim, é difícil.
Pq. Então essa dificuldade é devido/ (.) (.) à semelhança...
Star: à semelhança. Os dois é devido à semelhança (?) ((se refere ao ‘z’
também))
Pq. Hum Hum. E o “o” no caso...
Star: O “o” (?). [ptimo] [mejr] [a’ora] [a’ora] [peri’odico] [de’porte] ((a
aluna começa pronunciando com erro e, assim que o percebe, efetua a
correção)) Tinha. Tinha mais. Eu também tenho. Eu esqueci de marcar, mas
tenho. Mais é nas vogais. (...)

A proximidade existente entre o português e o espanhol, muitas vezes provoca
constatações contraditórias no aprendiz, como apontam Celada (2002) e Almeida Filho
(2001). Neste trecho da entrevista, podemos observar como a semelhança lexical entre o
português e o espanhol ofusca e confunde a percepção do erro fonético na própria produção, o
que faz a aprendiz mudar sua opinião de que “tinha” para que ainda “tem” dificuldade com
relação à realização do fonema /o/ na língua-alvo.
4.1.1.2 Reformulação da qualidade vocálica de /e/ e /o/ a partir do contato com a forma
correta fornecida pelo professor
Não encontramos, em sala de aula, casos de reconhecimento espontâneo desses erros
por parte de outros alunos, que, diga-se de passagem, são abundantes na produção de grande
parte da turma. No entanto, apresentamos três ocasiões em que Micaela e Sánchez
reformulam sua produção a partir do contato com a forma fornecida professor:
Fragmento 11 – Aula 19/04
Micaela lê um texto sobre ofertas de emprego.
Micaela: (...) Se []\
Pr. se oFR[]ce
Micaela: se [] ((fala um pouco baixo))
Pr. Hum hum ((concordando))
Micaela: se ofr[]ce\ pe[z]os (.) mensuales (...).

Micaela, ao ler o texto, conjuga o verbo ofrecer como em português (oferece) e é
corrigida pelo professor, que enfatiza a ocorrência de uma sílaba a menos em tal palavra na
língua-alvo. A aluna reformula o verbo corretamente, repetindo o modelo fornecido pelo
professor, inclusive a pronúncia do fonema /e/. No entanto, logo em seguida, a aprendiz
repete o verbo novamente com a correção morfológica, mas com a inadequação fonética, o
que demonstra que parte do insumo não foi interiorizada pela aluna.
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Sánchez, nos fragmentos seguintes, utiliza a estratégia de pedido de confirmação para
verificar se suas hipóteses sobre a realização das palavras bicicleta e mantel na LE estão
corretas. Não sabemos ao certo se o aluno se refere apenas ao aspecto lexical ou também ao
fonético. O fato é que, nesses dois instantes, após escutar as palavras ditas pelo professor, o
aprendiz repete cada um dos vocábulos, reformulando a sua pronúncia, pois percebe a
diferença, ainda que parcialmente, entre a sua produção e a do docente. É interessante
observar que o aluno repete o vocábulo para si – uma estratégia que favorece a memorização:
Fragmento 12 – Aula 29/03
Pr. faz perguntas ao grupo relativas ao texto que leram.
Pr. ¿Qué medio de transporte se va a utilizar para realizar la excursión?
((silêncio)) (…) bicicl[e]tas, ¿no son?
Juan: Sí
Sánchez: No… (.) ¿se dice bicicl[]ta, bicicl[]ta?
Pr. bicicl[eta es bicicl[e]ta. (?) bicicl[e]tas, ¿no?
Sánchez: bicicl[e]tas…
Pr. Pero yo creo que se puede ir a pie, ¿no se puede ir a pie también?
(…)
Fragmento 13 – Aula 14/06
O pr. pergunta aos AA. o que é mantel.
Pr. Mant[]l, saben ¿qué es mant[]l?
Sánchez: es un (?)\
Lucas: No ((referindo-se à pergunta do pr.))
Sánchez: ¿mant[]l?
Pr: mant[e]l. Quien sepa, recuerde decirme en español, no me diga en
portugués.
Sánchez: mant[e]l... ((repete para si))
Pr. qué es mantel
(…)

Estes trechos apresentados representam as poucas situações, encontradas durante as
aulas analisadas, em que os alunos reformularam os erros fonéticos discutidos até o momento
a partir da fala do professor. Na maioria dos casos, entretanto, o fornecimento da pronúncia
correta por parte do professor não foi suficiente para que os aprendizes reformulassem tais
erros, o que vemos no próximo tópico.
4.1.1.3 Não reformulação da qualidade vocálica de /e/ e /o/ a partir do contato com a
forma correta fornecida pelo professor
Averiguamos até o momento que os erros referentes à qualidade vocálica de /e/ e /o/ são
bastante recorrentes na produção dos alunos, embora não ocorram de maneira generalizada, e
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que seis aprendizes apresentaram algum tipo de reconhecimento desse tipo de erro na sua
produção ou o reformularam a partir do contato com a fala do professor. No entanto, nem
sempre o contato com a forma correta fornecida pelo professor foi suficiente para que os
alunos reformulassem tais erros. A seguir, podemos observar alguns fragmentos que ilustram
essa realidade:
Fragmento 14 – Aula 05/04
Maria de Lourdes, engenheira civil, fala sobre o preconceito que sofre no
trabalho pelo fato de ser mulher.
ML: Ya te\ ya ti\ tuve que ‘pular’ enfrente los ca[]itos ‘e’ hablar yo
m[]ndo aquí. No qui[]ro ‘desta’ f[]rma.
Pr. ¿Serio? ((surpreso))
ML: Sí.
Pr. ¡Qué cosa! Pensar que eh:: es un prejuicio::\
ML: ¡[] prejuicio!
Pr. Que cosa… Y cómo\ y ¿dio cierto? ¿Los convenciste? o ¿les cortaste el
salario? que ahí comienzan a entender ¿no?
ML: Ten\ tengo un:: ¿m[]stre de []bras?
Pr. ma[e]stro de [o]bras
ML: ma[]stro de []bra que que cu[]do necesito, trabajo con él. (...) Él
hace ‘do’ m[]do cómo le digo. (…)
Fragmento 15 – Aula 29/03
Alunos falam da gincana de francês da qual participaram.
Sánchez: Nuestro equipo... el\ el mej[]r que todos...
Ana: Pero g[]naron po[]que nosotros (?) ((AA. riem))
ML: G[]n[]mos ¿por qué? ((desafiando em tom de brincadeira))
Ana: P[]que nosotros (.) ‘e[]mos’ mucho.
Sánchez: Po[]que no [] un problema de nosotros, es tuyo. ((AA. riem))
Ana: Sí::: [] porque ((ri)) eso ‘ia empatar’. ((riem))
ML: ¡Pero estab[] en ‘muy’ may[] número!
Ana: No. Tres.\
Pr. MUCHO ma[] número\
ML: mucho ma[] número. No:: =ese grupo era ‘o meu’
Ana: =¡Tres! No, no, tres.

No fragmento 14, Maria de Lourdes, ao contar sobre o preconceito que enfrenta no
trabalho, utiliza, em um determinado momento, a estratégia de pedido de confirmação para
verificar se a palavra ‘mestre de obras’ é equivalente em português e em espanhol. Após a
resposta do professor, a aluna repete a palavra corretamente, mas ignora a diferença fonética
entre a sua pronúncia e a do professor, e torna a realizar os fonemas /e/ e /o/ como médiosbaixos, talvez porque sua preocupação principal nesse momento fosse apreender o vocábulo,
para dar sequência à conversação.
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No fragmento 15, vários alunos conversam de maneira descontraída sobre a gincana de
francês da qual participaram. Em um determinado momento, o professor corrige o emprego
do advérbio muy antes do adjetivo mayor de maneira enfática e fornece também a pronúncia
correta deste adjetivo. Maria de Lourdes, entretanto, reformula o erro enfatizado pelo
professor, referente ao advérbio (de muy para mucho), e não o erro [] referente à pronúncia.
A ênfase dada pelo mestre apenas no advérbio nos revela que parece haver uma hierarquia
com relação à correção, que prioriza alguns aspectos em detrimento de outros, com o intuito
de deixar fluir a comunicação.
O reconhecimento dos erros fonéticos relacionados à qualidade vocálica de /e/ e /o/ foi
efetuado, seja em sala de aula, no questionário, na entrevista, nos testes de percepção, ou a
partir do contato com a fala do professor, por seis dos oito alunos participantes dessa
pesquisa. Somente Ana e Júlia não reconheceram esse tipo de erro na própria produção. Ana
afirma que é fácil realizar as vogais /e/ e /o/ do espanhol e, de fato, esse erro acontece com
menos frequência em sua fala, assim como na de Júlia, no entanto ainda ocorrem de modo
persistente, pois se repetem no decorrer de distintas aulas. Por outro lado, as atitudes de
reconhecimento das inadequações de /e/ e /o/ em sala de aula, bem como a reformulação a
partir do contato com a fala do professor, aconteceram poucas vezes, considerando-se a
produção total analisada. Da mesma maneira, nos testes de percepção, poucas ocorrências do
erro em questão foram identificadas pelos alunos e por vezes houve confusão entre a
produção correta e a incorreta.
Embora todos os aprendizes apresentem, de maneira persistente, os erros referentes à
qualidade vocálica de /e/ e /o/, observamos que a pronúncia destes fonemas por parte dos
estudantes se dá de maneira correta em diversos contextos em que a sua LM poderia provocar
a produção incorreta. Também é certo que alguns alunos produzem tais erros com menos
frequência que outros, como Ana e Júlia, já mencionadas, Milena e Sánchez, haja vista o seu
maior controle sobre a própria produção e o estágio de IL em que se encontram. Diante disso,
podemos concluir ainda que o fato de conhecer as diferenças entre os idiomas em contato
pode auxiliar o aluno a controlar a transferência da LM para a LE, sobretudo se valoriza a
pronúncia, no entanto, não garante que isso aconteça.
A seguir, apresentamos alguns exemplos de palavras pronunciadas corretamente pelos
estudantes, ou de forma mais aproximada à LE:
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Lucas: abi[]rtas, nov[]la, suc[e]so, dep[o]rte
Maria de Lourdes: may[o]r, j[]fe, jos[], mat[e]rnos, c[]bre
Sánchez: qui[e]ro, suc[e]so, fam[o]sos, muj[e]r, [o]bras
Júlia: com[]dia, intern[e]t, ci[e]rta, qui[e]ro, mej[o]r, col[]ca, h[o]ras
Micaela: h[]ra, d[e]be, b[e]lgas, s[o]l, españ[o]las
Milena: f[o]to, señ[o]ra, suc[e]so, ref[o]rmas, [e]lla, di[e]ta
Star: d[e]ben, s[o]l, ofr[e]ce, peri[o]dicos, si[e]te, compl[e]to
Ana: m[e]tros, transp[o]rte, eur[o]pa, d[o]lares, Jos[e], may[o]r, intern[e]t

Tendo em vista os trabalhos de Brandão (2003) e de Cruz (2001), verificamos que os
erros referentes à qualidade vocálica de /e/ e /o/ também foram observados pelas referidas
autoras na produção de todos os aprendizes por elas pesquisados. Cruz (2001) afirma que este
foi um dos fenômenos que mais afetou a produção dos seus sujeitos, entretanto, mostra que no
decorrer dos quatro anos de estudo da língua espanhola a sua ocorrência foi diminuindo,
embora tais erros não tenham sido erradicados, nem tampouco diminuído de maneira
uniforme entre os aprendizes. Esta autora afirma também que durante as entrevistas
realizadas, nenhum dos seus sujeitos afirmou ter dificuldade com a fonética do espanhol.
Cruz (2001) relata que o tratamento dispensado aos erros fonéticos dos alunos era
frequente e se concretizava por meio de atividades diversas, que abarcavam desde a prática de
sons da LE, considerando as diferenças com relação ao português, exames de conversação, até
a análise da produção do aluno (gravação), realizada pelos professores de modo
individualizado com os estudantes. Essas ações tinham a função de levar cada aprendiz a uma
revisitação vicária da própria produção a fim de observar o desenvolvimento dos erros e dos
acertos nela detectados. Brandão (2003), por sua vez, constata que nenhum dos participantes
da sua pesquisa, reconheceu na própria fala a presença desse tipo de erro, considerado pela
autora como persistente.
4.1.2 Qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal
O segundo erro que tratamos é o referente à vogal diante de consoante nasal. Como
vimos na seção 2.3.3, em espanhol, a nasalização da vogal /a/ não ocorre com mudança de
qualidade vocálica, como em português. Assim, em espanhol, o fonema /a/ diante de
consoante nasal é produzido geralmente como [a], com leve nasalização (MASIP, 2001;
LLORACH, 1968). Já em português, /a/ + consoante nasal, ocorre como [] em muitos
contextos (SOUSA, 1994; CAGLIARI, 2007).
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Observamos a ocorrência de [] como erro persistente na produção da IL de todos os
alunos, em contextos lexicais diversos, idênticos ou semelhantes aos da LM, e mesmo em
palavras próprias da língua-alvo, mas que apresentam ambiente fonológico comum ao da LM,
propício para o uso de tal som. Diante disso, consideramos este erro como interlinguístico,
decorrente de uma possível interferência da regra da LM na produção em LE.
Tal como o erro fonético comentado anteriormente, relativo à qualidade vocálica de /e/
e /o/, este erro é abundante na produção dos alunos, em palavras como
Ana: []mbul[]ncia, herm[]no, esp[]ña, m[]ñ[]na, habl[]mos
Star: enc[]nta, recl[]m[]n, mec[]nicamente, c[]minar, gr[]des,
Milena: lev[]nte, m[]no, nar[]nja, t[]ngo
Micaela: d[]neses, c[]mbiar, itali[]nos, h[]n, hisp[]noameric[]nos,
sem[]na
Júlia: m[]ntequilla, extr[]ño, []nd[]ndo, fr[]ncia, herm[]na, eng[]ñes,
alem[]na
Sánchez: m[]nteca, m[]ndo, []ntes, gr[]nos, ll[]ma (verbo),
Maria de Lourdes: habl[]ndo, m[]ndaba, f[]ma, alb[]niles,
interc[]mbios, z[]nahoria
Lucas: solicit[]mos, elev[]ndo, esp[]ña, org[]nismo, tr[]nquilo

No entanto os aprendizes também pronunciam a sequência vogal /a/ + consoante nasal
de maneira correta, uns com mais frequência que outros, mas todos a realizaram corretamente
em algum momento. A seguir, apresentamos algumas palavras pronunciadas de maneira
adequada pelos aprendizes:
Ana: cu[ã]ndo, mistur[ã]mos, [ã]ños
Star: [ã]ntes, enseñ[]nza, sem[ã]na, cl[ã]ndestinos
Milena: import[ã]ntes, av[ã]nce, t[ã]nto, ver[ã]no, t[ã]n
Micaela: sem[ã]na, aparc[]ndo, integr[]ntes, b[ã]nda
Júlia: Ar[a]ntxa
Sánchez: ll[ã]ma, trabaj[ã]ndo, cu[a]ndo, relaj[]nte, rom[]ntica
Maria de Lourdes: [ã]ntes, cu[ã]ndo, s[ã]n
Lucas: pl[]nta, pens[ã]ndo, cant[]ntes, enc[]nta

4.1.2.1 Formas de reconhecimento da qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal
Com relação a este erro, identificamos apenas uma atitude de reconhecimento em sala
de aula, feita por Sánchez, quando expôs seu ponto de vista sobre a ação das empresas de
transporte aéreo com respeito ao serviço oferecido à população:
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Fragmento 16 – Aula 17/05
1. Sánchez: Las empresas\ la:: las empresas de\ yo creo que las empresas de::
2. de aviación e[h]t[]n pens[]n\ é:: para ellas tener más dinero, para s[]n\
3. para s[ã]nar sus sus de[l]das o\
4. Pr. deudas sí\ ((fala um pouco baixo))
5. Sánchez: con sus é::\ ah:: las personas\ con las sus de[l]das, é:: tiene que
6. popularizar ‘la’ viaje de avión.
7. Pr. Yo entiendo también que viajar en avión es como viajar en bus. (…)

Podemos observar, neste trecho, que o aluno faz uso de algumas estratégias como
repetição de termos (1. las empresas...) e uso de fórmulas conversacionais, bem como de
alongamento vocálico (é::, ah::, la::, de::), que possibilitam a estruturação do pensamento
(CRUZ, 2001), evitação de tópico (2. ...están pensan\; 5. con sus é::\), paráfrase ou
circunlóquio (2. é:: para ellas tener...), tradução literal da LM (2. construção com o infinitivo
para ellas tener), entre outras, para conseguir transmitir o seu ponto de vista na LE, a despeito
das limitações da sua IL. Além disso, verificamos que Sánchez autocorrige a pronúncia do
verbo sanar (linhas 2-3), partindo do padrão da língua espanhola ou mesmo da regra da sua
LM, já que tal pronúncia também pode ocorrer em português nesse contexto67.
O uso dessas estratégias por parte do aprendiz revela, por um lado, uma insuficiência
com relação ao conhecimento da língua-alvo e/ou ao próprio assunto discutido, e, por outro, a
disposição que tem para correr riscos e a vontade de se expressar em espanhol, fato que o
aluno considera importante por ser uma oportunidade para usar na prática os conhecimentos
que tem do novo idioma:
Fragmento 17 – Trecho da entrevista
Sánchez: eu acredito assim que quanto mais a gente, nós, nossa sala,
tivermos a oportunidade de falar mais em espanhol, mais todos os alunos vão
poder recorrer ao que tem de fala na cabeça e vão tentar expressar.

Milena, por sua vez, não demonstrou atitudes de reconhecimento desse tipo de erro em
sala de aula, no entanto foi a única aluna que apontou identificá-lo em sua fala no questionário
e nos testes de percepção. Na atividade de leitura que lhe propusemos, das diversas palavras
que produziu com [], a aluna citou océano, a qual, segundo ela, deveria ter sido falada como
oce[a]no. Outra palavra que Milena mencionou ter produzido com nasalização foi
permanencias. Entretanto, nesse caso, a aluna indica apenas a ditongação nasalizada da vogal
/e/, e não da vogal /a/, que também é nasalizada, sendo produzida como []68. Já na atividade
67

Para maiores detalhes da realização da vogal /a/ seguida de consoante nasal no português, vide seção 2.3.7.
A nasalização de /e/ apontada por Milena ocorreu em conjugação com a ditongação, fenômeno que tratamos
mais adiante.
68
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de fala espontânea, a aluna não menciona nenhuma palavra especificamente, mas afirma que
“coisinha de pronúncia... [ocorreu] o tempo inteiro né, a tal da vogal nasalizada não dá pra
perder muito.” Ao dizer isso, a aluna declara que não considera a nasalização das vogais um
erro grosseiro se comparado a outros erros fonéticos que cometeu, tal como a realização da
palavra ejemplo (em espanhol, e[x]emplo) como ‘e[z]emplo’ ou ‘e[ks]emplo’.
Esse fato revela que existe uma hierarquização dos erros também por parte dos alunos e
não somente do professor. Para Milena, os erros menos perceptíveis são considerados menos
graves ou grosseiros se comparados a outros erros cuja alteração em relação à LE é mais
notável. Nessa categoria entram os erros de pronúncia, os quais também são hierarquizados,
seguindo o mesmo critério: a nasalização da vogal /a/, por exemplo, é um erro menos
grosseiro para a aluna que a realização [z] ou [ks] do fonema /x/ na palavra ejemplo, pois
aquele é menos perceptível que este.
A hierarquia, portanto, parece considerar o efeito comunicativo do erro – o qual pode
variar de sujeito para sujeito (FIGUEIREDO, 2002; GARGALLO, 1993): quanto mais o erro
interferir no significado ou na compreensão da mensagem – mais diferente for da LE – mais
necessária será a correção. Porém, apesar de considerar os erros de pronúncia menos graves, o
fato de Milena ser consciente das diferenças na realização de /a/ + nasal em português e em
espanhol, e de achar difícil deixar de transferir o padrão da LM para a LE (“tem que ficar
prestando atenção o tempo inteiro [por]que não é uma coisa que se aprende uma vez e pronto”
– fala da aluna na entrevista), leva-a a exercer um monitoramento de sua fala, ainda que
pareça contraditório, evidenciado nas várias vezes em que produz tal som corretamente.
4.1.2.2 Reformulação da qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal a partir do
contato com a forma correta fornecida pelo professor
Ainda que não tenhamos encontrado muitas formas explícitas de reconhecimento desse
tipo de erro, identificamos alguns casos em que os alunos reformularam sua pronúncia a partir
do contato com a fala do professor, como podemos ver a seguir:
Fragmento 18 – Aula 15/03
Lucas, farmacêutico pós-graduado em homeopatia, explica aos colegas o que
é a homeopatia.
Milena: ¿La homeopatía tiene algo que ver con la medicina indi[]na? ¿Hay
una influ[ej]ncia? Porque yo ‘li’ algo sobre la medicina indi[na y ‘falavan’
=‘cua[z]e’ eso...
Lucas: =Sí, ha\ hay é\ é la semel\ simi[]ns\ =sim ((olha para o pr.))
Pr. =semeJ[ã]Nza\ ((enfatiza a sílaba tônica))
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Lucas: simiJ[a]Nza de tratar el cuerpo como um todo ((repete a pronúncia e
a ênfase dada pelo pr.)) (...)

Podemos observar que Lucas hesita ao falar a palavra semejanza (em português,
“semelhança”) e ao reformulá-la. Como, ainda, apresenta dúvida com relação a sua hipótese,
olha para o professor (estratégia de solicitação de ajuda) que o auxilia fornecendo a forma
correta. O aluno, então, repete a palavra, reformulando corretamente somente parte das
inadequações, aquelas pertencentes à sílaba tônica, enfatizada pelo professor e repetida com a
mesma ênfase pelo aluno, a fim de aproximar sua pronúncia à do docente.
Nos fragmentos seguintes, podemos observar como Sánchez reformula sua pronúncia a
partir do contato com a fala do professor:
Fragmento 19 – Aula 17/05
AA. falam sobre a língua portuguesa.
Sánchez: Mas yo pienso que:: e\ esta\ esa cu[]\ esa c[w]ntida de
palabras\
Pr. C[ã]Ntida ((enfatiza a sílaba tônica))
Sánchez: C[ã]Ntida, ‘só’ é:\ se:: se:: encaja en Bra\ en Brasil (...).
Fragmento 20 – Aula 07/06
Sánchez lê um texto.
Sánchez: (...) estaba reponiéndome (...) de la pa[]da\
Pr. paRR[ã]Nda ((enfatiza a nasal: []))
Sánchez: de la paRR[ã]Nda de boda\ de la boda (...) ((Aluno enfatiza ‘rr’ e
nasal))

No primeiro destes fragmentos (19), o professor corrige a ditongação executada pelo
aluno na palavra cantidad, enfatizando a sílaba em que tal fenômeno não ocorre. O aprendiz
percebe a diferença entre a sua pronúncia e a do mestre e repete esta, relevando, também, a
forma correta. No segundo fragmento (20), referente à atividade de leitura, Sánchez não
realiza a nasal da palavra parranda e é corrigido pelo professor, que enfatiza a pronúncia da
nasal. O aluno então repete a forma correta com a mesma ênfase. Outro caso de produção
correta a partir do contato com a fala do professor pode ser visto a seguir:
Fragmento 21 – Aula 14/06
Milena lê um texto sobre celulite.
Milena: (…) Que lev[]nten la m[]no las mujeres que no piensen que este
[] tienen más =celulites\
Pr. =[ao]
Milena: ¿Ãh?
Pr. este [ã]ño
Milena: este =[]
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Pr. =(pongan atención) porque [ã]no es ‘[ã]nus’, ahí tiene otro sentido.
Milena: ¿Yo dije ‘[ano]’?
Pr. hum hum ((concordando)) (?) ‘[ã]no’
Milena: que este [] tiene más celulit[e]s que el ver[ã]no pasado. (…)

Milena, nesta situação, lê a palavra año como em português (‘ano’) e é corrigida pelo
professor. A aluna, no entanto, não escuta claramente a correção, interrompe a leitura, e pede
esclarecimento. O professor, então, fornece novamente a forma correta, que é repetida por
Milena adequadamente, tanto com relação ao fonema /a/ próximo de consoante nasal quanto
com relação ao fonema //. Podemos observar que, além da correção explícita da palavra, o
professor fornece uma explicação metalinguística, a de que ano em espanhol corresponde a
“ânus” em português, deixando implícita a ideia de que é importante pronunciar corretamente
o fonema nasal palatal // em tal palavra para evitar possíveis desentendimentos e/ou
constrangimentos durante a comunicação. Nesse momento, a aprendiz se dá conta de que
poderia ter falado ‘ano’ e então pergunta para confirmar se de fato o disse, revelando, assim, a
não percepção do erro fonético na sua produção.
Se atentarmos para os motivos que levaram o professor a efetuar a correção, concluímos
que sua intenção não era corrigir a pronúncia da sequência vogal /a/ + consoante nasal, mas
sim do fonema nasal palatal //, produzido pela aluna como nasal alveolar [n], já que a troca
dos fonemas /n/ e // ocasionou um contraste semântico. Mesmo assim, o fornecimento da
forma correta da LE possibilitou que Milena reformulasse ambos os erros cometidos.
4.1.2.3 Não reformulação da qualidade vocálica de /a/ diante de consoante nasal a partir
do contato com a forma correta fornecida pelo professor
Verificamos no tópico anterior, algumas ocasiões em que os alunos reformularam a
pronúncia do fonema /a/ + consoante nasal a partir do contato com a forma correta transmitida
pelo professor. Em outros casos, entretanto, podemos ver que tal contato não foi suficiente
para que os estudantes reparassem os seus erros. Uma parte representativa destes poucos
casos pode ser vista a seguir:
Fragmento 22 – Aula 19/04
Ana lê um texto que trata sobre ofertas de emprego.
Ana: (...) Estudi[]s secundari[]s. Muy buena presencia. Actitud de servicio
y trato afa\ afable. [] ((amplia)) disponibilidad\
Pr. []
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Ana: [] disponibilidad d[] horario. Los interesados deber[]n
presentarse a partir de lunes (…).

No fragmento apresentado, Ana, durante a leitura de um texto, se equivoca com o
acento da palavra amplia e é corrigida pelo professor, que lhe fornece a forma correta. A
aluna percebe a diferença entre a sua produção e a do mestre no que se refere à sílaba tônica
da palavra, mas não identifica a distinção com relação ao fonema /a/ seguido de consoante
nasal e, assim, repete o vocábulo com o devido acento, mas com a pronúncia [], do
português. Nos fragmentos subsequentes, vemos que os alunos também reformulam apenas
parte dos erros fonéticos que produzem, mantendo sempre a pronúncia [], como se houvesse
um apagamento das diferenças fonéticas existentes entre a LM e a LE e a própria produção na
língua-alvo, ou como se tal reformulação não fosse importante naquele momento.
Fragmento 23 – Aula 29/03
Lucas lê um texto acerca dos eventos culturais organizados por uma livraria.
Lucas: Para ese primer trimestre, los temas a tratar son la fotografía y los
viajes, veinticinco de enero, el (?), primero\ uno febrero\
Pr. o primero. No hay ningún problema en (?) primero
Lucas: ¿No? [z]imbabue y []\
Pr. []
Lucas: [], quince de febrero (...).
Fragmento 24 – Aula 14/06
AA. preenchem os espaços de um texto com palavras que precisam ser
organizadas, pois se apresentam com as letras trocadas.
Ana: ((lê)) (...) si queremos un efecto/
Pr. ‘lantejal’
Star: lante...
Pr. ¿cuál?
Lucas: [x]ela-¿j[ã]nte? no... ((fala a última sílaba em tom mais baixo))
Sánchez: éh:: (?) [x]e=laJ[]Nte?
Lucas: =[x]elajante ((fala mais baixo que Sánchez. Não é possível
discriminar os sons que produz))
Pr. []ELAJ[ã]NTE
Sánchez: [r]e-¿laJ[]Nte?
Pr. relaj[ã]nte (...)

Lucas, no trecho referente à aula do dia 29/03, é corrigido pelo professor assim que lê a
palavra Zanzíbar. Percebemos que esta palavra é realizada pelo aluno com a fricativa sonora
[z] e com a vogal nasal [], sons próprios da sua LM. Após a correção do professor, o aluno,
então, reformula a pronúncia da fricativa sonora [z] para fricativa surda [s], conforme a fala
do docente, mas ignora a diferença entre a sua produção da sequência vogal /a/ + consoante
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nasal e a do professor. Na aula do dia 14/06, por outro lado, vemos que Lucas realiza
adequadamente tal sequência na palavra relajante, enquanto Sánchez, mesmo depois do
contato com a forma correta fornecida pelo professor de maneira enfática, não reformula sua
pronúncia com relação à referida sequência, mas sim com relação à vibrante múltipla [r],
produzida num primeiro momento como fricativa velar [x].
A aquisição como afirma Sharwood Smith (1994 apud Cruz 2001) é um processo de
progressão gradual, no qual novas regras vão surgindo lentamente na IL e adquirindo com o
tempo maior cobertura. Esse crescimento gradual, ainda que lento, pode ser observado na IL
de Lucas e Sánchez, como demonstrado, e na dos demais aprendizes, e evidencia que os
insumos produzidos em sala-de-aula nem sempre são incorporados ao novo sistema.
Como podemos observar, o erro referente à nasalização de /a/, embora não ocorra de
maneira generalizada, é bastante recorrente na produção dos alunos, foi reconhecido no teste
de percepção e no questionário apenas por Milena, em sala de aula apenas uma vez, por
Sánchez, e poucas foram as situações em que os aprendizes o reformularam a partir do
contato com a forma correta fornecida pelo professor.
4.1.3 Neutralização entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/
O terceiro erro fonético que apresentamos se refere à neutralização dos fonemas /o/ e
/u/, por um lado, e /e/ e /i/, por outro69. Este fenômeno foi encontrado de forma persistente na
fala de todos os alunos menos na de Milena e de Sánchez, que apresentaram alguns casos
isolados da neutralização vocálica. A seguir, comentamos a ocorrência de tal fenômeno com
alguns exemplos.
Na produção de Ana, Star, Maria de Lourdes e Lucas a neutralização entre /o/ e /u/
ocorreu principalmente em sílabas átonas situadas em final absoluto de palavras e em
contextos lexicais diversos, sendo acompanhada de ensurdecimento em alguns casos. A
neutralização de /e/ e /i/, por sua vez, aconteceu também em diferentes contextos lexicais,
sobretudo em sílabas átonas, tanto pretônicas como postônicas, e em monossílabos. Na fala de
Ana, entretanto, esta última não foi tão recorrente. Alguns exemplos de palavras com tal erro
encontradas na fala dos alunos podem ser vistos na sequência:

69

Para maiores detalhes da ocorrência desse fenômeno, vide seção 2.3.4, referente às vogais /e/ e /o/.
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Ana: polític[], tod[]s, much[], t[]do (todo), p[]rque, ezem[],
celebrar[] , []spañola, m[], dic[]n (dicen), qu[], local[]s, el[]gir,
cr[]aciones (creaciones), rep[]tido, alcanc[], nov[]cientos, []n (en) e
ins[]guridad
Star: periódic[], variad[]s, realizad[]s, per[], ell[]s, s[] (se),
informacion[]s, quier[]s, mayor[]s, m[], []so, juev[]s, qu[], l[] ha
gustado (le), l[]ngua, []ntonces, []scrib[] (escribe), pobr[]citos, m[]dio
(medio)
Maria de Lourdes: libr[]s, séri[]s (sérios), educadísim[]s, fuím[]s,
[] (todo), mism[], un[], c[]nversación, imp[]sible, m[]rir, t[]d[],
c[]rta, d[], popular[]s, call[], libr[]s, []n (en), m[] (me), juev[]s, s[]
(se), []sto, ca[] (caer), prof[]sionales, []dad, simpl[]smente, qu[],
[miza] (mesa), []ntonces, []scapó, []studio, []sto, []stadio
Lucas: cas[]s, futur[], com[], p[]rque, c[]mplic[]s, acercar[]n,
de[z]quilibri[], m[], []ncantó, ár[]a, variacion[]s, simpl[]zmente,
s[]m[]janza (semejanza), fem[]nina, nov[]cientos, d[], tonifiqu[]

Com relação à fala de Júlia, o fenômeno da neutralização vocálica também foi
observado em diferentes contextos lexicais, no entanto em um número de ocorrências
relativamente baixo. Ainda assim o consideramos como persistente, dado o seu aparecimento
em quase todas as aulas, em palavras como turism[], despach[], mism[], estad[],
vam[]s, []n (en), ár[]a (área), m[] e l[]nguajen (linguaje), e dada a recorrência da
neutralização de /e/ e /i/ em palavras com a sequência ortográfica inicial es como []studio,
[]spañola, []stadunidens[], []screbir (escribir), []spantada, entre outras.
A neutralização encontrada na produção de Micaela aconteceu basicamente entre os
fonemas /e/ e /i/, em contextos lexicais diversos e de maneira não tão frequente. Alguns
exemplos são os seguintes: viern[]s, l[]ngua, qu[], []spañola, []staba, m[], ca[]r (caer).
No próximo tópico, apresentamos as formas de reconhecimento da neutralização
vocálica realizadas pelos aprendizes e discorremos sobre as possíveis interferências inter- e
intralinguísticas que atuam na IL dos alunos originando tais erros.
4.1.3.1 Formas de reconhecimento da neutralização vocálica de /o/ e /u/ e de /e/ e /i/
Identificamos atitudes de reconhecimento da neutralização vocálica em sala de aula na
produção de Maria de Lourdes, Lucas e Júlia. Ana e Star, que também apresentaram esse tipo
de erro de forma persistente na sua fala, não demonstraram nenhum tipo de reconhecimento
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do mesmo em sua produção. Já Micaela o identificou no teste de percepção, assim como
Maria de Lourdes.
Na sequência, podemos ver como Maria de Lourdes recorre à autocorreção do
fenômeno da neutralização que identifica na própria fala:
Fragmento 25 – Aula 26/04
Maria de Lourdes conta trecho da história do livro Crónica de una muerte
anunciada.
1. ML: cuando::\ cuand[] ‘ela’ ((Ángela Vicario)) fue devuelta
2. para su familia, ¿devuelta?
3. Pr. hum hum ((concordando))
4. ML: é:: los h[]rm[]\ los herm[]nos ‘los’\
5. ‘la’ p[]rgunta\ pr[]guntaron ¿quién fo\ fue\
6. Pr. fue
7. ML: fue, chica? y ‘ela’ habló, simpl[]mente, S[]ntia\
8. Pr. SIMplemente\
9. ML: simplemente, S[]ntiago Nassal.
10. Pr. hmmm...

No fragmento apresentado, Maria de Lourdes conta a história do livro Crónica de una
muerte anunciada (MÁRQUEZ, 1985), cuja leitura era parte de um dos projetos
desenvolvidos no decorrer do semestre70. Durante sua fala, observamos que a aluna utiliza a
estratégia de pedido de confirmação para verificar a realização da palavra devuelta (linha 2) e
faz

várias

reformulações

demonstrando

utilizar

o

monitor.

Nos

casos

p[]rgunta/pr[]guntaron, fo/fue e h[]rm[]/h[e]rm[] nos, este último referente à
neutralização entre /e/ e /i/, a aprendiz faz uso primeiramente da regra da LM e, em seguida,
recorre à regra da língua-alvo. No caso de cuand[o]\ cuand[], em que ocorre a neutralização
de /o/ e /u/, a aluna parte primeiramente da regra da língua-alvo e depois a reformula a partir
do padrão da sua LM. A palavra simplemente (linha 7), realizada como em português, também
é reparada pela aluna; neste caso, no entanto, ela o faz a partir da correção do professor.
Estas ocorrências nos mostram a fase em que a IL da aprendiz se encontra quanto à
aproximação da LE, pois na realização de várias palavras (linhas 3, 7 e 9) ela utilizou
primeiramente a regra do português, para, imediatamente depois, acessar por meio do monitor
a forma do espanhol; e, em outra ocasião (linha 1), ela reformulou a pronúncia correta a partir
da sua LM. Nos fragmentos seguintes, verificamos mais exemplos de autocorreção da
neutralização vocálica realizada pela aluna na junção do pronome reflexivo se com o verbo
apasionó, e na preposição en, respectivamente:
70

Sobre a metodologia da escola cf. seção 3.2.1.
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Fragmento 26 – Aula 26/04
ML continua contando a história de Crónica de una muerte anunciada.
ML: Él ((Bayardo)) la\ a\ la ‘coneció’ ((Ángela Vicario)) en la ciudad y
s[j]apasionó\ ((se apasionó)) se::\
Pr. enamoró
ML: enamoró por ‘ela’.
Fragmento 27 – Aula 28/06
Maria de Lourdes fala sobre sua dificuldade com o espanhol.
ML: []\ [] ((en inglés)) o en francés, ‘se’ voy a hablar y no me
recuerdo una palabra, una expresión, yo teng[] ‘cami[]’. En esp[]ñ[]
ya había es[] ‘travamiento’, si si no me ‘recuerdaba’… (...) pienso que
esp[]ñol ‘PRA MIM’ personalmente español es más difícil. Yo ‘vin a
destravar’ mucho español ‘en’ ese semestre.

A presença desse tipo de erro de forma persistente, embora não generalizada, na
produção de Maria de Lourdes, associada às autocorreções apresentadas, nos levam a concluir
que a regra referente a não neutralização vocálica ainda não foi adquirida pela aprendiz. Por
outro lado, observamos nesses fragmentos (25, 26 e 27) que a aluna busca participar das
atividades propostas em sala de aula, participação que aumenta no decorrer do semestre e que
mostra não somente a sua disposição para correr riscos, a despeito dos erros que venha a
cometer, mas que revela, principalmente, o seu interesse em aprimorar a sua produção em
espanhol. Neste último fragmento (27), Maria de Lourdes comenta sobre a dificuldade que
tem para falar neste idioma tão próximo da sua LM, dificuldade que está relacionada, entre
outras coisas, a pouca utilização de estratégias de comunicação. De acordo com a aluna, nesse
semestre, ela conseguiu se comunicar mais, ao nosso ver, justamente por lançar mão de
estratégias que compensassem a sua insuficiência linguística, fruto do trabalho do professor,
que sempre incentivava os alunos a participarem das atividades comunicativas. Como indica
Cruz (2001), a fluência é a espinha dorsal que sustenta o desenvolvimento da IL, cuja
consistência se revela não somente no avanço formal ou acuidade mas também na conquista
das condições de poder fazer cada vez mais na LE de forma adequada, o que é almejado por
ML. Esse processo de desenvolvimento é complexo e envolve a aptidão do aprendiz, a sua
atitude frente à LE e à aprendizagem da mesma, assim como sua capacidade de realizar as
atividades propostas, mediante o uso de estratégias que incrementem a fluência.
Maria de Lourdes também identificou a ocorrência da neutralização entre /o/ e /u/ na sua
produção no teste de percepção. A aprendiz afirma que produziu río como em português, isto
é, com a neutralização da vogal final. Ao analisar sua fala, percebemos que ML, inicialmente
pronuncia tal vocábulo como [] e, em seguida, realiza-o como []. A aprendiz diz ainda
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que tem a tendência de falar os finais das palavras como em português se não está se
policiando, isto é, fazendo uso do monitor, indicando ter ciência da influência da LM na sua
produção em LE:
Fragmento 28 – Teste de percepção
ML: (...) Porque en portugués no ‘falamos’ “tente”, ‘falamos’ “tenti”\
“tenTCHI”, “dinheiRU”, “riU”, né? Entonces tengo ese problema en español
también, porque voy hablar río, né.. No hablo río si no estoy me policiando,
hablo “riu”. ‘Então’ al final de las palabras son… problema.

Lucas, ao contar uma história, também autocorrige a neutralização vocálica referente a
/e/ e /i/, por meio do uso do monitor, como vemos a seguir:
Fragmento 29 – Aula 31/05
Lucas conta sua história para os colegas.
Lucas: Entonces había ‘duas’ vic\ vecinas que\
Pr. ‘duas’ no, dos::
Lucas: dos vecinas que viví[]n en Sal\ Salvador, Bahia.

Em outro caso, entretanto, já abordado anteriormente, o aluno produz primeiramente a
oposição entre /e/ e /i/ na palavra semejanza e em seguida reformula sua pronúncia, realizando
a neutralização entre tais fonemas, a qual é repetida mesmo depois da correção do professor:
Fragmento 30 – Aula 15/03
Lucas, farmacêutico e pós-graduado em homeopatia, explica aos colegas o
que é a homeopatia.
Milena: ¿La homeopatía tiene algo que ver con la medicina indi[]na? ¿Hay
una influencia? Porque yo ‘li’ algo sobre la medicina indi[na y ‘falavan’
=‘qua[z]e’ eso...
Lucas: =Sí, ha\ hay é\ é la semel\ simi[]ns\ =sim ((olha para o pr.))
Pr. =semeJ[ã]Nza\ ((enfatiza a sílaba tônica))
Lucas: simiJ[a]Nza de tratar el cuerpo como un todo ((repete a pronúncia e
a ênfase dada pelo pr.))
(...)

Podemos observar que tanto no português como no espanhol as palavras “semelhança”
e semejanza apresentam a oposição entre /e/ e /i/. No entanto, o aluno parece desconsiderar a
possibilidade de equivalência perfeita entre tais palavras, o que de fato não ocorre se
atentamos para as sílabas “lhan” e jan, e busca, no caso da realização da vogal /e/, afastar-se
do padrão da sua LM, para se aproximar da regra da língua-alvo. Verificamos, portanto, que a
proximidade, ora coincidente ora “aparente”, de estruturas estimula a utilização de uma regra

129

alheia à LM e à LE, resultando em uma forma híbrida: ‘s[i]m[i]janza’ ao invés de
s[e]m[e]janza (em espanhol) ou “s[e]m[e]lhança” (em português).
Ainda no fragmento 30, podemos observar que o aluno está envolvido em uma
conversação realmente significativa, na qual expõe os conhecimentos que tem sobre
homeopatia (ele é farmacêutico) aos companheiros, tirando inclusive suas dúvidas. Nesse
momento, o professor sai de foco, embora também intervenha com perguntas ou correções, e
o aluno tem a oportunidade de utilizar os conhecimentos que tem sobre a língua-alvo, de
testar suas hipóteses, como no caso da palavra semejanza, de fazer uso de estratégias e de
lidar com sua capacidade de correr riscos e cometer erros, o que é importante para o
desenvolvimento da sua competência comunicativa e fluência.
Os próximos trechos ilustram algumas das atitudes de reconhecimento do erro referente
à neutralização entre /e/ e /i/ identificadas na produção de Júlia em sala de aula:
Fragmento 31 – Aula 03/05
AA. opinam sobre a variedade linguística que deve ser ensinada no caso do
português e do espanhol como línguas estrangeiras.
Júlia: (…) Si una perso/ si voy ‘[]nsinar’ alguna co[z]a a una persona digo
en el padrón.
Pr. Que es más o menos entonces, si lo pones desde ese punto de vista, el
español que yo uso no es mi español. Yo soy voseante. Yo no voseo contigo.
(…) É:: prefiero no vosear porque vosear es regionalismo.
Júlia: Sí. Por eso que ‘se’ voy []ns[]na\ [] e:: portugués a una
persona, no voy enseñar “po[]que” ((enfatiza o ‘r’ retroflexo)), no voy
enseñar “maínha”…
(…) ((Pr. fala que seu primeiro professor era carioca e que aprendeu a
pronúncia carioca))
Júlia: pienso que ‘se’ vas []\ [] una lengua é:: debes enseñar
la la co[z]a padrón que se ve en la\ los ‘telejornales’.
Pr. Estoy de acuerdo contigo. Los telediarios. ((Júlia repete baixinho)). (…)
Fragmento 32 – Aula 17/05
Júlia lê um texto.
Júlia: Mi amigo Pepe m[] había llamado la\ la noche []nterior para decirme
que estaba preocupad[] y qu[]\ ((pára para pensar na sua resposta)) (.) y
qu[e]::\
AA. ((falam juntos uma possível resposta))
Júlia: quería contarme algunas cosas.

No fragmento 31, observamos que Júlia produz o verbo enseñar com neutralização
vocálica em três ocasiões, e que, coincidentemente, tais ocorrências encontram-se, cada qual,
no início de um de seus turnos. A ocorrência no turno 1 não é reformulada pela aprendiz,
enquanto que as ocorrências nos turnos 2 e 3 são autocorrigidas de acordo com o padrão da
LE. Podemos observar ainda que depois que a aluna efetua a autocorreção da pronúncia do
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verbo enseñar no início do segundo e terceiro turnos, ela o produz outras vezes em cada um
desses turnos de forma correta.
Este fato nos leva a concluir que há instabilidade na IL da aluna com relação à regra de
não neutralização de /e/ e /i/ em tal contexto, pois sempre que ele é produzido pela primeira
vez, no início de cada turno, a aprendiz o formula a partir da regra da LM, e apenas
posteriormente acessa a regra da língua-alvo, por meio do monitor. As produções corretas da
mesma palavra, como observamos, ocorrem logo após a autocorreção, e provavelmente são
consequência desse “esforço inicial”, em acessar o conhecimento que tem da LE.
Como afirmado no início deste tópico, não encontramos em sala de aula atitudes de
Micaela que demonstrassem o reconhecimento da neutralização vocálica na sua produção.
Entretanto, a aprendiz identificou tal erro na palavra entierra, que produziu como [] ntierra
durante o teste de percepção referente à leitura, e explicou a sua ocorrência pelo fato de em
português ocorrer a neutralização nesse contexto.
A neutralização entre /o/ e /u/ também foi verificada na fala do professor em sílabas
átonas finais de palavras como estad[]s unid[]s, hicim[]s, escribier[]n, grit[]s,
alumn[]s, negativ[], mism[], intercambi[]s, entre outras. Tal fenômeno, entretanto, não
ocorre de maneira generalizada na sua produção, sendo a ocorrência da oposição entre os
referidos fonemas, na mesma posição silábica, muito mais frequente.
Como comentamos anteriormente, a realização da neutralização vocálica por parte dos
alunos pode ser consequência tanto da transferência de padrões da LM como da influência do
dialeto do professor, caso o apresente, quando o aprendiz tenta imitá-lo. A produção deste
fenômeno por parte dos sujeitos dessa pesquisa parece ser decorrente primordialmente da
interferência dos padrões da LM, haja vista que o mesmo foi produzido já nas primeiras aulas,
tanto na produção espontânea quanto na leitura, e era o primeiro semestre do professor com a
turma, considerando que apenas Star e Juan tinham tido aulas com ele no curso anterior.
Entretanto, descrevemos a seguir uma ocasião em que a neutralização entre as vogais /o/
e /u/ na produção do professor pode ter influenciado a pronúncia de Sánchez, aluno que não
realiza esse tipo de erro de maneira persistente:
Fragmento 33 – Aula 31/05
Sánchez conta sua história para a turma.
Sánchez: En mi casa é:: Soledad nos esperaba con un corazón al[]gre,
entonces nosotros ‘hacemos’ la\
Pr. hicim[]s
Sánchez: hicim[]s la comida tr[]quilamente. (…)
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Sendo esta uma das poucas situações encontradas, e analisando as ocorrências da
neutralização das vogais /o/ e /u/, e /e/ e /i/ na produção dos alunos, tudo indica que houve
uma transferência dos padrões da LM a palavras semelhantes da LE (cf. início da seção 4.1.3),
e inclusive a palavras próprias da língua-alvo, como juev[]s (produzida por Star e ML),
call[] (por ML) e viern[]s (Micaela). Somente as realizações: el[]gir (encontrada na
produção de Ana), s[]m[]janza (semejanza – Lucas), m[]dio (medio – Star) e [] (mesa
– ML), parecem decorrer da formulação de regras intralinguísticas elaboradas a partir da
própria IL dos alunos. Nestes casos, vemos que os aprendizes buscam se distanciar da
pronúncia da LM, na tentativa de aproximar-se à da LE, no entanto, acabam criando formas
alheias a ambos os idiomas.
Tendo tratado do fenômeno da neutralização vocálica, abordamos na sequência o
fenômeno contrário a este: o da oposição entre as vogais /e/ e /i/ e entre as vogais /o/ e /u/.
4.1.4 Oposição entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/
Diferentemente da neutralização, a oposição consiste em manter os aspectos fonéticos
que garantem a distinção entre os fonemas, os quais, por sua vez, asseguram a diferença de
significado. Os casos que analisamos, entretanto, não estão vinculados a uma distinção
fonêmica, de significado, já que a realização [e] ou [i]/[], e [o] ou [u]/[], nas palavras que
apresentamos, não implica na mudança do seu significado. Trata-se, portanto, da realização de
[e] quando o padrão da LE é /i/ para um determinado contexto, e de [o], quando é /u/. Esse
fenômeno pode ser resultado tanto da transferência da LM do aluno como da
hipergeneralização da regra da LE, pois como vimos na seção anterior, o espanhol não
apresenta a neutralização vocálica como o português. Dessa maneira, ao perceber que esta
regra de neutralização não ocorre na língua que está aprendendo, o aluno tende a produzir a
oposição entre as vogais /e/ e /i/ e entre as vogais /o/ e /u/ em outros contextos. A oposição
vocálica seria praticamente a neutralização, abordada anteriormente, às avessas, cujo
resultado não seria a pronúncia de [] e [], mas de [e] e [o].
O fenômeno da oposição entre /e/ e /i/ foi observado na fala de todos os aprendizes,
sendo que Lucas foi o que menos o realizou, e Sánchez e Maria de Lourdes os que mais
produziram a referida oposição. Embora tenha havido essa diferença de frequência,
observamos que certas ocorrências apareceram na produção de diferentes alunos, fato que nos
revela que as interlínguas dos aprendizes apresentam alguns padrões comuns também com
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relação aos aspectos intralinguais (CORDER, [1971] 1994). De maneira geral, a pronúncia de
/i/ como [e] recorreu na fala dos aprendizes em alguns contextos lexicais, como si (partícula
condicional), realizada como s[e], e y (conjunção aditiva), produzida como [e], entre outros. A
oposição entre /o/ e /u/, por sua vez, foi observada com certa frequência somente na produção
de Sánchez.
Na fala de Lucas, a ocorrência da oposição /e/ e /i/ não foi tão frequente e aconteceu em
diferentes palavras (em distintas aulas), como s[e] (conjunção si/duas vezes), [e] (conjunção
y/três vezes), cas[e], h[e]dratación, vint[e]ún, celulit[e]s (durante leitura), s[e]guinte e índ[e]ce
(durante leitura). Na fala de Ana, este fenômeno ocorreu sobretudo em s[e] (si), [e] (y) e
cas[e] ou cuas[e] (casi), cada qual aparecendo em duas ou mais aulas. Outros casos
observados na fala desta aluna foram nos numerais veint[e]cinco, veint[e]ocho e dec[e]seis.
Milena realizou a oposição entre /e/ e /i/ principalmente em y e si, conjunções aditiva e
condicional, respectivamente, ocorrências que se repetiram em várias aulas, tanto na produção
livre quanto na leitura. Os demais casos de oposição encontrados na fala da aluna
aconteceram praticamente em atividades de leitura (posteriormente L) e em diferentes
contextos lexicais: pr[e]mera (L), s[e]guientes (L), dez[e]nueve (L), v[e]vía (vivía) (L),
combat[e]rla (L) e celulit[e]s (L).
Na fala de Júlia, tal fenômeno também foi encontrado amplamente na partícula
condicional si e na conjunção y em atividades de leitura e de produção livre. As demais
ocorrências, entretanto, se deram durante a produção espontânea da aprendiz, nas palavras
v[e]niron (vinieron), veint[e]tres (veintitrés), cons[e]guinte (consiguiente), [e]squ[e]rda
(izquierda), cord[e]nador e cuas[e]. A realização de /i/ como [e] também recorreu nos verbos
recibir e escribir, produzidos em diferentes ocasiões como rec[e]bir e rec[e]b[e]r, por um
lado, e escr[e]biste, escr[e]bir e iscr[e]bir, por outro.
Na produção de Micaela, além da recorrência da oposição entre /e/ e /i/ em y e em si,
este fenômeno recorreu em verbos, cuja pronúncia segue o mesmo padrão na LE, que, por sua
vez, difere do padrão da LM: rec[e]bió (recibir - L), perc[e]bo (percibir), perc[e]biendo
(percibiendo - L), escr[e]bió (escribir) e viv[e]r (vivir). Outros vocábulos realizados pela
aluna com a diferenciação entre /e/ e /i/ foram: anális[e]s (análisis - L), cuas[e] (cuase - L),
m[e]smo (mismo) e s[e]guinte (siguiente - L).
Diferentemente dos demais alunos, Star não apresentou o fenômeno da oposição de
forma abundante nas partículas si e y. Dentre as diferentes palavras que foram produzidas com
tal oposição – a saber: s[e]guintes (L), diz[e]sies (L), diz[e]siete (L), d[e]spuestos, d[e]bujante
(dibujante), vint[e]sete (L), se s[e]ntió (L), m[e]tad – uma se repetiu várias vezes, em aulas
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distintas: d[e]fícil (difícil). Observamos que esta palavra passou a ser produzida, a partir de
um determinado momento, sempre com a oposição, e que até então isso não havia acontecido
nas vezes em que a aluna a utilizara em sala de aula. Este fato sugere que a interlíngua da
aprendiz está incorporando novas regras que lhe são próprias, as quais provavelmente não
foram percebidas pela aluna como distintas das da LE.
O fragmento 34, da aula 14/06, ilustra o primeiro momento em que Star produz a
oposição entre /e/ e /i/ na palavra difícil. A aluna aparentemente dá indício de que percebeu
algo inadequado na sua produção, ao solicitar, mediante a estratégia de pedido de
confirmação, a aprovação do professor. No entanto, como ela não repetiu a palavra, não
podemos confirmar se se tratava de fato da sua pronúncia:
Fragmento 34 – Aula 14/06
Pr. e alunos discutem as questões sobre o áudio “La Magia de Leer”.
Pr. ¿El Quijote perjudica, me decías, Star?
Star: preju\ prejudica la pasión de:: de la le[]tura de los niños, porque []
d[e]fícil de entender y:: tiene la lengua ¿d[e]fícil? ((enquanto fala busca um
lápis na bolsa))
Pr. Y eso, tiene un lenguaje muy difícil.
Star: Sí.
Pr. Es verdad. ¿Cómo era cuándo\ cuándo ustedes eran pequeños? ¿Los
dejaban ver televisión hasta que pudieran? ¿O no?
AA. No. (...)

Nas aulas subsequentes, entretanto, dos dias 21/06 e 28/06 (vide fragmentos 35 e 36), a
aluna produz novamente o referido vocábulo, com a oposição vocálica, o que poderia indicar
que ela realmente não tinha percebido, na aula anterior, a diferença entre a sua pronúncia e a
do professor, devido a vários fatores: 1. ao realizar a interrogação, a aluna não se referia
necessariamente à pronúncia da palavra mas ao fato de sua resposta estar correta ou não, por
isso não prestou atenção na pronúncia; 2. sua atenção não estava suficientemente focada na
produção do professor, porque estava procurando um lápis na bolsa; 3. a reformulação por
parte do professor não foi suficiente para que a aluna percebesse que sua pronúncia diferia da
pronúncia dele; 4. ou então a aprendiz percebeu a diferença entre a sua pronúncia e a do
professor naquele momento, mas quando empregou a palavra novamente, realizou a oposição.
Fragmento 35 – Aula 21/06
Star fala de sua experiência como professora de redação.
Star: Yo yo:: doy clases de []edación. Para mí [] muy d[e]fícil. (…)
Fragmento 36 – Aula 28/06
A gravação inicia neste ponto.
Star: (...) []s d[e]fíci[w]...
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Pr. Pero ahí yo voy a\ mi mi tarea va a ser dar um curso ahora en las
vacaciones (…). Y con ustedes va a ser (?)\ apretar un poco esa gramática
más.
(…)

Na seção seguinte, podemos ver outros casos em que o contato com a fala do professor
e a indução à autocorreção não bastaram para que Star reformulasse seus erros de oposição
vocálica.
Maria de Lourdes, por sua vez, apresentou o fenômeno da oposição entre /e/ e /i/ em
diferentes contextos lexicais, dentre os quais destacam-se a partícula condicional si e a
conjunção aditiva y, produzidas como s[e] e [e], respectivamente, o pronome mismo, como
m[e]smo, e os verbos escribir, percibir e recibir, realizados como escr[e]v[e]r, escr[e]bir,
escr[e]bo, escr[e]bía, escr[e]bió, perc[e]b[e]r, perc[e]bí, perc[e]b[e]ste e rec[e]bir. Nestas
palavras, a oposição vocálica aconteceu várias vezes e em diferentes aulas, embora não de
maneira generalizada, já que a aluna também produziu escr[]bir, s[] e y, por exemplo. As
demais palavras que apresentaram tal fenômeno são veint[e]cinco, veint[e]siete (L),
dez[e]nueve, dec[e]siete, fu[e]mos, [e]nfl[o]encia, p[]sas (pidas), índ[e]ce, cuas[e], p[]de,
d[]ste, d[e]buja.
Na produção de Sánchez, encontramos a oposição entre /e/ e /i/ de maneira recorrente
também nas partículas si e y, em numerais, como vint[e]cinco, vint[e]dos, veint[e]cuatro,
veint[e]uno (quatro vezes), de[se]seis, dis[e]sete, e no verbo escribir, realizado como
escr[e]bí, escr[e]biste e escr[e]v[e]r. Outras palavras produzidas com a oposição vocálica
foram: d[e]rija (dirija), s[e]rv[e]nte (sirviente), índ[e]ces, d[e]recto (directo), s[e]guinte,
m[e]smo, románt[e]co, celulit[e]s (L).
Este aluno apresentou também na sua produção a oposição entre /o/ e /u/, que ocorreu
na palavra pelíc[o]la, várias vezes, e nas palavras curríc[o]lo (L), estím[o]lo, c[o]rso,
conc[o]rso (L), p[o]nto, lect[o]ras (lecturas) (L), l[o]gar (lugar), s[o]biendo e conc[o]rrencia.
A presença da oposição vocálica na produção dos alunos parece ser decorrente em
alguns casos da transferência de padrões da LM enquanto em outros parece advir da
interferência de regras intralinguísticas, próprias da interlíngua de cada aprendiz. Nestes casos
intralinguísticos, os dados voltam a demonstrar muitas vezes a estrangeirização de termos,
quando há a ocorrência de formas idênticas na LM e na LE (cf. parágrafo anterior – oposição
entre /o/ e /u/ realizada por Sánchez).
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Há ainda os casos, como ‘celulit[e]s’ (em espanhol, celulit[]s), que sugerem que houve
influência do sistema ortográfico da LM (“celulite”, gravado na mente dos alunos) aliado à
generalização da regra de não neutralização entre /e/ e /i/ da língua-alvo.
4.1.4.1 Formas de reconhecimento da oposição entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/
Os alunos que apresentaram alguma atitude de reconhecimento do fenômeno da
oposição vocálica em sala de aula foram Lucas, Júlia, Maria de Lourdes e Sánchez. A seguir,
podemos ver as atitudes desses alunos, a começar por Júlia, que também identificou esse tipo
de erro no teste de percepção.
Fragmento 37 – Aula 15/03
Júlia fala para o professor que, além de ser apresentadora do jornal que vão
organizar, pode se responsabilizar pela previsão do tempo.
1. Júlia: (…) yo pienso que voy a ser… ¿pre[z]entadora?
2. Pr. Aha.
3. Júlia: ‘e’\ y puedo t[]mbién ser\ porque\ a\ así tengo\
4. Pr. la chica del tiempo es la más linda…
5. Júlia: ah sí ((ri)) Gracias. Porque así é:: tengo alguna cosa para
6. pesquisar (...).
Fragmento 38 – Aula 05/04
Júlia fala porque prefere uma mulher para trabalhar como empregada
doméstica.
1. Júlia: Yo pienso que:: si []s una una chica de dos, tres []ños,
2. no hay t[]nto (.) problema se el hombre no es un perverti\
3. pervertido. Pero se\ si []s una chica de trece, cator\ catorce []ños,
4. ya es bonita, []l hombre puede hasta apa é apasionarse
5. por la chica. (…)

Nos dois trechos transcritos anteriormente, podemos observar que Júlia autocorrige a
oposição vocálica que produziu em contextos lexicais semelhantes: na conjunção aditiva y e
na conjunção condicional si. Em ambos os casos (linhas 3 e 3), a aluna reformula o seu erro,
mediante o uso do monitor, imediatamente após a sua ocorrência. De acordo com Brandão
(2003), quando o aprendiz identifica e reformula o erro rapidamente, o confronto entre os
elementos da LM, da LE e da própria IL do aluno ocorre de forma automática, possibilitando
que ele não somente reconheça, mas adote a regra da LE naturalmente como se reformulasse
um lapso na sua LM. O trecho 38 ilustra ainda a oscilação entre a realização correta e a
incorreta da partícula si na fala de Júlia, o que demostra a instabilidade na sua IL com relação
à aplicação da regra de oposição entre /e/ e /i/.
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Como afirmado anteriormente, o erro referente à oposição entre /e/ e /i/ e entre /o/ e /u/
pode ser resultado de uma extensão ou generalização da regra de não neutralização desses
fonemas que ocorre no espanhol71. Como a aprendiz está incorporando esta regra, ela acaba
estendendo-a para outros contextos e provocando o erro. Contudo, a presença do fenômeno da
oposição vocálica na produção dos alunos revela que a sua IL está se desenvolvendo, isto é,
está incorporando novas regras, que, ainda, precisam ser restringidas, mas que já apontam
para uma aproximação à língua-alvo. Outra explicação para a ocorrência do erro referente à
oposição vocálica na produção de Júlia nos é oferecida por ela própria, quando identifica, no
teste de percepção, que realizou a conjunção y como [e], e afirma que isso se dá por causa do
francês:
Fragmento 39 – Teste de percepção
Júlia: (...) e eu em vez de falar “i” eu tô falando é\ o “e”...
Pq. Em português você consegue perceber se você usa “e” (([e]))?
Júlia: Eu uso “i”. (...) É por causa do francês. Eu tava com o francês muito
forte, tô com o francês muito forte (?), porque eu fiz francês três anos então
eu saí do francês esse semestre passado (?) e quando eu vou falar em
espanhol muita coisa eu tento puxar do francês, aí eu confundo um pouco.

Vemos, portanto, que ao se expressar em espanhol, a aluna é influenciada por outra LE,
o francês, língua que também estava aprendendo e na qual buscava apoiar-se várias vezes.
No fragmento seguinte, podemos observar que, tal como Júlia, Lucas também
autocorrige a oposição entre /e/ e /i/ na conjunção si:
Fragmento 40 – Aula 15/03
Lucas explica para Milena a diferença entre a homeopatia e a alopatia.
Lucas: ((a homeopatia)) trata []l indi[v]i\ []l individuo, su cuerpo, como un
todo.
Milena: Ah sí.
Lucas: No no com[] la alopa[]ía. S[e] si tengo problema en el estómag[]
voy a a[w] gastro, s[e] tengo problema en la cabeza voy a neuro\ neuro-logista… (…)

Observamos que o aprendiz, no fragmento 40, produz o pronome si com a oposição
vocálica e imediatamente após a realização do erro, o autocorrige, por meio do monitor, de
acordo com o padrão da língua-alvo. Entretanto, instantes depois o aluno volta a produzir
s[e], mas nesse momento não procede à autocorreção do desvio fonético. A pouca frequência
desse tipo de erro desenvolvimental, isto é, que surge com o desenvolvimento da IL, na
produção de Lucas pode ser consequência da sua participação mais comedida em sala de aula.
71

Para maiores detalhes da ocorrência da neutralização, vide seção 4.1.3.
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Como o próprio aluno afirma na entrevista, ele às vezes é mais calado em sala porque gosta
de pensar antes de falar para falar bem, o que evidencia um estilo de aprender mais analítico:
Fragmento 41 – Trecho da entrevista
Lucas: (...) Na sala eu sou mais calado porque eu eu sou calado mesmo, é eu
penso muito antes de falar. Essa coisa de falar por falar, falar aos quatro
cantos não, não gosto né. Eu gosto mais assim de pensar, elaborar pra depois
falar. Então é por isso que às vezes eu não falo muito em sala de aula. (.) E
quando eu falo, eu quero falar bem ((sorri)).

A metodologia do professor para as atividades de produção oral, pautada geralmente na
discussão de temas e realizada sem a possibilidade de uma preparação prévia por parte do
aluno, também pode ter contribuído para que o aprendiz falasse menos. Na entrevista, Lucas
menciona ter gostado bastante do método utilizado por sua professora anterior, a qual
propunha aos alunos a realização e apresentação de pesquisas sobre a cultura dos povos
hispano-falantes. O fato de o aluno achar o assunto interessante e de poder prepará-lo com
antecedência vai ao encontro do seu estilo de aprender, por isso o motivou mais a produzir na
LE.
Considerando o exposto, podemos supor que a participação mais comedida, e em
momentos em que se sente mais apto a falar, faz com que Lucas, de certa maneira, busque
monitorar sua produção em espanhol antes de realizá-la, favorecendo uma menor frequência
dos erros intralinguísticos referentes à oposição entre /e/ e /i/.
Maria de Lourdes também faz uso do monitor para autocorrigir a oposição vocálica que
produz na partícula si (aula 21/06) e no pronome ninguna (aula 14/06):
Fragmento 42 – Aula 21/06
Maria de Lourdes fala de sua pouca habilidade para trabalhos manuais.
ML: ‘Ag[]ra’ pi\ pide para ‘mi’ hacer un trabajo m[]nual por e[z]emplo,
no sale. (…) Se\ se mi p[]\ si mi pides para fe\ para para:: montar una cajita
de de:: ‘pr[]siente’ de niversario de:: ‘lembr[]ncitas’, no:: (?). (…)
Fragmento 43 – Aula 14/06
Maria de Lourdes fala sobre seu jeito de ser.
ML: Yo soy una persona muy recatada, muy é é:: introsp[]c[]ta, pero en
público yo ‘dezabrocho’. Increíble, pero [] ((es así)). No tengo
dificultad n[]n\ n[]nguna en hablar en público. (…)

No primeiro destes trechos, a aprendiz inicialmente hesita ao formular sua hipótese
sobre a conjugação do verbo pedir e, em seguida, hesita ao produzir a partícula si com a
oposição vocálica. Em nenhum destes momentos a aluna faz qualquer tipo de reformulação.
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Esta acontece somente quando ML percebe que pronunciou o verbo pedir na segunda ocasião
com a oposição vocálica. Nesse instante, a aluna autocorrige tanto a pronúncia da partícula
condicional quanto do verbo, no entanto, não reformula o pronome me, que permaneceu com
a neutralização. No segundo dos trechos, a aprendiz também percebe a oposição vocálica na
sua pronúncia, no pronome ninguna, e a reformula de acordo com a norma da língua-alvo.
Diferentemente de Lucas, Maria de Lourdes em sala de aula busca participar mais das
atividades comunicativas. Embora seja uma pessoa recatada, como ela própria afirma no
fragmento anterior (43), não tem nenhuma dificuldade para falar em público. Essa sua
característica, aliada ao interesse de aprimorar a sua produção em espanhol e de lidar com a
dificuldade que diz ter com relação a esse idioma (cf. fragmento 27), levam-na a usar o
conhecimento que tem da língua e a arriscar-se em interações conversacionais em sala. Isso
explica, de certa maneira, a persistência do erro referente à oposição vocálica entre /e/ e /i/ na
sua fala, indicando, por um lado, que a aluna está aprendendo a regra da LE de não
neutralização entre as referidas vogais, tratada anteriormente, mas que ainda não a aplica
corretamente em alguns contextos.
Sánchez, por sua vez, reconhece a oposição vocálica na sua produção em duas ocasiões,
uma durante sua fala espontânea e outra durante uma atividade de leitura.
Como afirma Seymour (1997), o contato com a grafia das palavras pode servir de apoio
para o aprendiz de uma LE, sobretudo se as letras ou grafemas mantêm uma relação de
transparência com os sons da fala. No fragmento 44, referente à atividade de leitura, a grafia
pode ter ajudado o aluno tanto a pronunciar corretamente a conjunção y e a conjunção si em
vários momentos, quanto a reformular a oposição entre /e/ e /i/ que produziu em y, após
autocorrigir a conjugação do verbo mejorar. No trecho 45, ao contar para os colegas o
inconveniente que passou na Argentina, o aluno autocorrige o mesmo tipo de erro
imediatamente após a sua realização na palavra dificultad. Nesse caso, no entanto, o aprendiz
não conta com o auxílio da grafia:
Fragmento 44 – Aula 14/06
Sánchez lê um texto.
Sánchez: (…) y:: varias propuestas de reafirmación ‘e’ mejorar\ ‘e’ mejora\
Y mejora de la piel (.) que tampoco es mala\
Pr. tampoco =está mala
Sánchez: =está\ está mala. (.) Si le convenc\ si le\ si (.) si le convencemos y
sigu[] estos consejos, quizás el Año\ quizás el año\ el año que que viene,
sea el primero-en-que-se-vea-mejor que el anterior.
(…)
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Fragmento 45 – Aula 14/06
Sánchez conta sua experiência com um grupo de amigos na Argentina.
Sánchez: (...) nosotros avisamos ‘lo::’ ‘lo’ gerente de la de la agencia de
Bradesco. Cuando llegamos ‘en en’ Buenos Aires, no:: no había autorizado
‘e’ entonces nosotros nosotros queremos sacar dinero para:: para alquilar
hotel o cosa así, no sacaba dinero… (…) Entonces fue la ma\ la ma[]r de\
dificultad para nosotros.
Pr. Ahora te entiendo lo que dices.

É interessante observar ainda que, durante a leitura, o aluno hesita e repete alguns
termos, bem como fala de forma silabada a última frase do trecho. Algumas dessas atitudes
também são verificadas na sua fala espontânea ilustrada no trecho 45, no entanto, nesta se dão
em menor proporção, isto é, as repetições acontecem menos e envolvendo menos palavras, e
as hesitações não são tão longas. Isso nos leva a concluir que o aluno, durante a leitura, utiliza
o monitor de forma excessiva, provavelmente buscando se aproximar ao máximo da
pronúncia nativa, o que resulta em uma leitura hesitante e truncada (KRASHEN, 1982).
No teste de percepção, ao escutar sua produção referente à leitura, Sánchez afirma que
às vezes tem dificuldades para realizar algumas palavras da LE. O aluno acredita que isso
ocorre quando as palavras são desconhecidas, pois não sabe ao certo como seria sua pronúncia
e se preocupa em realizá-la adequadamente:
Fragmento 46 – Teste de percepção
Sánchez: Às vezes, às vezes eu tenho alguns entraves em algu\ algumas
palavras assim da língua né. (...) Esses entraves eu acredito que:: seria por
exemplo ãh:: talvez a palavra não é tão, n... não é familiar. Então quando
eu vou falar pela primeira vez, aí dá aquela barreira né. Eu eu acredito
que sim, né. (...) Às vezes eu acredito que deve ser (.) a palavra às vezes não
ter\ que eu não tive contato, né então ela é nova, então aí a gente preocupa
é:: na pronúncia. Será que a pronúncia tá correta? A pronúncia não tá?
(?) Né? Fica nisso aí... eu não sei.

O interesse e a preocupação com a produção em espanhol, mais especificamente com a
pronúncia, são manifestados pelo aluno também na entrevista, quando afirma que a fonética é
o charme de qualquer língua e deve ser exercitada:
Fragmento 47 – Entrevista
Sánchez: (...) é uma coisa que eu sempre chamo a atenção né, pra mim eu
acho fundamental a a questão, acho que o charme de qualquer língua é a
fonética, né, eu acho que peca muito quem pelo menos não não tem o
exercício da fonética. Eu não sei, eu tento sempre, eu me policio sempre
(...). (...) qualquer língua se você tiver esse cuidado, não é uma receita, mas
eu acho que quer falar bem uma língua né, não basta só gramática, não
basta só todo esse processo, mas eu acho que, é quase uma campanha
política né, a fonética ela tem que ser boa.
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4.1.4.2 Não reformulação da oposição entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/ a partir do contato
com a pronúncia correta fornecida pelo professor
Acabamos de ver alguns casos em que Sánchez autocorrige os erros referentes à
oposição vocálica que identifica na sua fala. No próximo fragmento, entretanto, verificamos
que o aluno reformula a sua produção correta, a partir de uma regra própria da sua IL. Nesse
caso, nem a grafia da LE, nem o contato com a fala do professor foram suficientes para que o
aluno mantivesse sua pronúncia correta, no entanto, auxiliaram o aluno a identificar e a
reformular a monotongação que havia produzido na mesma palavra:
Fragmento 48 – Aula 03/05
Sánchez lê o enunciado de uma atividade de áudio.
Sánchez: Escuche la s[]gu[]nte re\ (.)
Pr. siguiente
Sánchez: s[e]guiente:: receta que una ex\ experta gastrónoma (...)

Esse dado mostra como a reformulação do vocábulo ocorre de maneira gradativa,
parcial, em direção ao padrão da LE, corroborando a afirmação de Sharwood Smith (1994
apud Cruz, 2001): a evolução da IL se dá de maneira lenta e gradual.
Não encontramos na produção de Sánchez atitudes de reconhecimento com relação à
oposição entre /o/ e /u/, erro considerado por nós como persistente na sua fala. No trecho
seguinte, podemos observar como o aprendiz reformula o vocábulo, mas não reformula o erro
fonético:
Fragmento 49 – Aula 19/04
AA. leem sentenças e resolvem exercícios de múltipla escolha.
Sánchez: Un amigo me lo:: había recomendado un mes antes de la
realización del c[o]rso\ =conc[o]rso
Pr. =con... ((fala simultaneamente a Sánchez. Espera aluno terminar e fala:))
concurso
((Sánchez não repete.))

A seguir podemos ver que o contato com a pronúncia correta fornecida pelo professor e
a indução à autocorreção também não foram suficientes para que Star percebesse e
reformulasse a sua pronúncia, tendo em vista a oposição entre /e/ e /i/:
Fragmento 50 – Aula 19/04
AA. preenchem espaços em branco de sentenças selecionando uma de três
palavras relacionadas para cada espaço. Star lê.
Star: (...) y ellos están más:: ¿d[e]spuestos?
Pr. ellos están más:: (.) dispuestos/
Star: d[e]spuestos ((fala um pouco mais baixo))
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Pr. a aceptar/
Star: a aceptar los empleos peor remunerados. (...)
Fragmento 51 – Aula 07/06
AA. leem um trecho de Crónicas de una muerte anunciada e completam os
espaços em branco com verbos conjugados no passado.
Star: [siempre soñaba] con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre,
evoc[]ndo [] [ños =‘despós’\
Pr. opa:: el número de nuevo/
Star: []
Pr. ¡Ahí::!\ años/
Star: después de los po[x]menores de aquél lunes ingrato. (…)

O fragmento 50 ilustra uma atividade em que os alunos deviam escolher entre três
palavras a que melhor se adequasse a cada sentença. Observamos que Star utiliza a estratégia
de pedido de confirmação, produzindo a palavra dispuestos de forma interrogativa, e com a
oposição entre /e/ e /i/, para verificar se sua resposta estava correta. O professor repete tal
palavra de forma correta, sem, contudo, ter a intenção de corrigir a pronúncia da aluna, que,
por sua vez, fala novamente o vocábulo com a oposição vocálica, o que indica que ela não
percebeu a diferença entre a sua produção e a do professor. No fragmento 51, é interessante
apontar que, no momento em que a aluna comete a incorreção, o professor não lhe fornece a
forma correta da palavra, mas a induz a autocorrigir sua pronúncia. Star, então, reformula
parte de sua produção conforme os padrões da LE, realizando a ditongação onde antes havia
monotongado, todavia mantém a oposição entre /e/ e /i/, seguindo um padrão próprio da sua
IL. Novamente é possível averiguar como a IL se desenvolve de modo gradativo, parcial
(SHARWOOD SMITH, 1994 apud Cruz, 2001).
4.1.5 Monotongação e ditongação
O erro fonético que passamos a analisar é o referente à ditongação e à monotongação.
Este tipo de erro foi identificado na fala de todos os alunos e pode ser classificado como
interlinguístico e como intralinguístico.
A maioria dos casos de monotongação observados na fala dos aprendizes participantes
dessa pesquisa decorre da interferência interlinguística, isto é, da transferência do padrão da
monotongação existente na LM a palavras semelhantes na LE, como podemos ver a seguir:
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Maria de Lourdes: pr[]bas (pruebas), qu[]ro, n[]to, t[]mpo, estud[a]do
(estudiado), d[e]zenueve, alm[o]zo (almuerzo), rec[o]nta
Sánchez: v[]nte (veinte), [] (diecisiete), segu[]nte (siguiente),
 (ruedas) sal[]ron (salieron), custa (cuesta), d[]ron (dieron)
Ana:
Fran
(Francia),
m[]stra
(muestra),
[dezo
(dieciocho)as[e]ntos (asientos), estud[a]r (estudiar), s[o]ño (sueño), p[e]nso
(pienso), s[e]mpre (siempre)
Star: [] (diecisiete), c[]dade (ciudad), [xese] (recién), [kes]tión
(cuestión)
Júlia: estud[o]s, [so] (soy), c[õ]ta (cuenta), [] (desterra), 
(hicieron), s[]nta (sienta), esqu[ (izquierda), n[]sa (nuestra)
Lucas: posicionam[e]nto (posicionamiento), n[ (nueve), n[]vicents,
v[]tiuna (vientiuna), c[õ]ta (cuenta), m[]stra, p[]de (puede), pesc[o]zo
(pescuezo)
Milena: t[e]po (tiempo), d (diecinueve), estud[]tes
(estudiantes), decid[i]se, comet[]ron (cometieron), rezolv[]ron, s[e]do
(siendo), [] (recuerda)
Micaela: novec (novecientos), vidr[o] (vidrio), v[i]nte (veinte),
enc[õ]tra (encuentra), gr[e]gos (griegos), hac[]ndo (haciendo), espa[so]
(espacio)

Os casos em que a monotongação ocorre por interferência intralinguística foram
observados na fala de
Maria de Lourdes: s[e]s (seis), desp[o]s (después), p[o]de (puede) e s[o]rte
(suerte)
Ana: s[e]s, s[]te (siete), p[e]rde (pierde), tr[e]nta (treinta) e f[e]stas (fiestas)
Sánchez: c[a]lquier (cualquier), [kal] (cual), c[a]lquiera (cualquiera), [ses]
(seis), [des] (diez), c[e]rto (cierto) e c[e]rra (cierra)
Micaela: s[e]s,  (abuela) e educa[sõ]n
Lucas: dieci[ses],  (cuarenta) e veinti[ses];
Star: educa[sõ], obliga[sõ] e [xese] (recién)
Júlia: [] (vinieron) e n[]so (nuestro)
Milena: resp[o]stas (respuestas) e [] (refiere)

Dentre estes casos, que apresentam ser o resultado de interferências intralinguísticas,
observamos apenas um ocorrido em palavra própria da língua alvo: ab]la (abuela), realizado
por Micaela. Outros, entretanto, parecem advir da mescla de interferências interlinguística e
intralinguística, pois, por um lado, se observa a monotongação existente em contextos
semelhantes na LM, e, por outro, se vê que as vogais monotongadas são médias-altas, as
quais, nos contextos observados, seriam pronunciadas como médias-baixas em português.
Essas ocorrências podem ser interpretadas ainda como sendo resultado da aplicação
incompleta da regra da LE, ou ainda da hipergeneralização da regra de /e/ e /o/ da LE, pois, no
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lugar do ditongo, ocorre a vogal média-fechada [e] ou [o]. As palavras que ilustram o exposto
são as seguintes:
Maria de Lourdes: p[o]de (puede) e s[o]rte (suerte)
Ana: s[]te (siete), p[e]de (pierde) e f[e]stas (fiestas)
Sánchez: [des] (diez), c[e]rto (cierto) e c[e]rra (cierra)
Júlia: n[]so (nuestro)
Milena: resp[o]stas (respuestas) e [] (refiere)

Outros exemplos que resultam em uma forma híbrida, isto é, alheia tanto à LM quanto à
LE, são s[e]s (seis), produzido por Maria de Lourdes, Ana, Sánchez, Micaela e Lucas, c[a]l
(cual), realizado por Sánchez, e c[a]renta (cuarenta), produzido por Lucas. Nestes casos,
vemos, novamente, que os alunos parecem tentar se aproximar da língua que estão
aprendendo afastando-se da sua LM, devido à incerteza linguística provocada pela
proximidade aparente (CRUZ, 2001) ou devido o fato de considerarem improvável a
equivalência de tais palavras nos dois idiomas (BRANDÃO, 2003).
Como afirmado anteriormente, o fenômeno da ditongação também foi observado na fala
de todos os alunos e, da mesma forma que a monotongação, ocorre por interferência
interlinguística e intralinguística.
As ditongações interlinguísticas se caracterizam por serem orais e nasais, sendo que as
primeiras ocorreram de maneira persistente, em contextos lexicais específicos ou não, na
produção das seguintes alunas:
Maria de Lourdes: [kwaze] (casi), o[w]tros (otros), min[ej]ros (mineros) e
resp[ej]to (respeto)
Ana: [qwase] e ma[j]s (más)
Micaela:

As segundas, isto é, as ditongações interlinguísticas nasais, foram observadas em
palavras que apresentam a sequência /a/ ou /e/ ou /o/ + consoante nasal, como:
Maria de Lourdes: conseq[wej]ncia (consequencia), tamb[] (también),
mecanizac[] (mecanización), cunversac[] (conversación)
Ana: cambi[w] (cambian), incenti[bw] (incentivan), [ab (avión),
[]edacci[] (redacción),  (también)ag[]ncias (agencias),
m[uj]cho (mucho), sendo esta última bastante recorrente na sua produção
Star: [ (investigación), [tw] (tan), pr[]sa (prensa),
conocid[ej]ncia (coinscidencia), televisi[] (televisión)
Júlia: difer[ej]ncia, viol[]cia (violencia), ent[]ces (entonces),
colecci[] (colección)
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Lucas: simpl[m[]nte (simplemente), sufr[]n (sufren), [t]
(también), dic[ej] (dicen),
infecci[] (infección), bonificaci[ow]
(bonificación), grabaci[] (grabación)
Milena: influ[ncia (influencia) experi[]ncia (experiencia), [v]iol[]cia
(violencia)

Sánchez apresentou casos isolados de ditongação interlinguística, tanto oral como nasal.
Micaela também realizou poucas palavras com ditongação interlinguística nasal. As
ditongações intralinguísticas, por sua vez, foram observadas em substantivos, adjetivos,
pronomes e verbos, podendo ser orais ou nasais:
Maria de Lourdes: s[je]s (seis), p[je]nsé (pensé), t[je]ngo (tengo),
dep[j]nde (depende), pod[je]mos (podemos), dic[]ron (dijeron), p[we]co
(poco), rec[we]rdaba (recordaba), [nwelbo] (novio) e ti[bwe]ses (tuvieses)
Sánchez: [] (transporte), enc[]ntramos (encontramos),
enc[w]ntrar (encontrar), imp[]ta (importa), volv[je] (volver),
adolesc[je]tes (adolescentes), [bje (venda), dep[]de (depende),
[pajos] (pasos), alim[]ntos (alimentos) e mom[j]to (momento)
Ana: apa[]tam[je]ntos (apartamento), no[]nta (nobenta), p[je]nsado
(pensado),  (dependiendo) e dic[j]ron (dijeron)
Star:  (inventos), [] (dieciseis), p[je]sar (pensar),
s[]naba (soñaba) e [njos] (años)
Júlia:  (entendemos), emp[je]zó (empiezó), cons[je]gue
(consigue), [b]ndrá (vendrá), [] (enseñar), [] (cerdo),
brasil[je]ños (brasileños) e c[]pras (compras/verbo)
Lucas: , entend[je (entender), [depe] (dependientes) e
apartamto
Milena: f[]to (foto),  (seis), departam[je]nto, p[je]sé (pensé),
dicieron (dijeron), [pwene] (pone)
Micaela: [sjes] (seis), [ fr[je]n , ,
alim emp[je]cé, relati[v]am[je]nte, tipicam[je]nte, masivamnte e
publicam[

A ocorrência deste tipo de erro em palavras semelhantes em ambos os idiomas, como
dep[j]nde (depende) (produzida por ML, Sánchez, Ana, Lucas), alimntos (realizada por
Micaela e Sánchez)f[]to (foto) (Milena),  pode indicar a dificuldade que os
alunos têm de identificar quais palavras do espanhol se diferenciam das do português pela
presença de um ditongo e quais são equivalentes nas duas línguas, como observara Brandão
(2003) em sua pesquisa. Segundo esta autora, isso acontece porque, ao se deparar com
palavras como viento, asiento, casamiento e sentimiento os aprendizes percebem a existência
do fenômeno da ditongação e tendem a encará-lo como uma regra, que passa, então, a ser
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utilizada em outros contextos lexicais, na tentativa de se aproximar da LE. A realização da
ditongação em verbos como enc[]ntrar (encontrar) (Sánchez), p[je]nsado (pensado) (Ana),
emp[je]cé (empiecé) (Micaela),  (entendemos) (Júlia) e [pwene] (pone)
(Milena), também, ilustra a dificuldade dos aprendizes em distinguir quais apresentam esta
irregularidade e em que conjugações (tempo e pessoa) ela acontece. Aqui se revela a suposta
facilidade que resulta da confusão entre o que é idêntico nos dois idiomas e o que parece ser
igual mas não é.
Os casos apresentados nos parágrafos anteriores são resultado da hipergeneralização de
padrões da língua-alvo, os quais assumem uma nova abrangência na IL do aprendiz, diferente
da existente na LE e na LM. Nesse sentido, tal como observara Brandão (2003), entre outros
autores, a própria IL, com suas regras particulares (e variáveis), atua como a origem dos erros
produzidos, erros que, por sua vez, revelam que os aprendizes já reconhecem a existência de
um determinado padrão da língua-alvo, mas que precisa ser testado e aprendido com suas
restrições de uso.
4.1.5.1 Formas de reconhecimento dos erros fonéticos persistentes referentes à
ditongação e à monotongação
Os erros referentes à ditongação e à monotongação foram, de maneira geral, os mais
reconhecidos pelos aprendizes em sala de aula, sendo tal reconhecimento manifestado por
meio de diferentes estratégias. Dos alunos participantes da pesquisa, todos, com exceção de
Milena, manifestaram perceber a ocorrência desse fenômeno em sala de aula. Esta aluna, por
sua vez, autocorrigiu a monotongação que realizou na palavra puedo (‘p[o]so’) durante o teste
de percepção referente à produção espontânea. No entanto, não chega a mencionar tal
ocorrência.
Micaela, no teste referente à atividade de leitura, reconhece que produziu t[e]mpo ao
invés de t[je]mpo. Segundo a aprendiz, quando as palavras são parecidas em português e em
espanhol, ela acaba pronunciando-as como em português. Ana também reconhece que
produziu a palavra nuestro como n[o]so no teste de leitura, e Star no mesmo teste afirma que
pronunciou ‘ba[j]rro’ em vez de barro, afirmando que às vezes coloca um ‘i’ onde não tem,
referindo-se à ditongação indevida. A seguir, apresentamos o reconhecimento dos alunos em
sala de aula, evidenciado por meio do uso de diferentes estratégias.
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O fragmento seguinte ilustra como Star demonstra reconhecer a diferença entre a
pronúncia do professor e a de um de seus colegas com relação à palavra miel:
Fragmento 52 – Aula 26/04
Juan começa a contar a história de Crónica de una muerte anunciada.
Juan: ‘Como fala lua de mel?’
Pr. luna de miel
Juan: ¿luna de m[e]l?
Pr. aham
Juan: en la luna de m[e]l ‘ello’\
Star: ¿m[]l o [m]? ((miel))
Pr. []
Juan: [] (.) (…)

Podemos observar, neste exemplo, que Juan utiliza a estratégia de solicitação de ajuda
para obter a forma correta em espanhol da expressão “lua de mel”. Após a resposta do
professor, o aluno utiliza a estratégia de pedido de confirmação, repetindo tal expressão de
forma interrogativa, para verificar sua pronúncia. Nesse momento, o aprendiz monotonga a
palavra miel, entretanto, o professor não o corrige e confirma a sua produção, o que leva o
aluno a repetir tal erro quando continua a conversação. Percebendo a diferença entre a
pronúncia do seu colega e a do docente, Star questiona qual seria a forma correta de miel: com
o monotongo ou com o ditongo.
Neste trecho, vemos que o professor não corrigiu o erro fonético produzido pelo aluno
talvez porque estava dando mais importância à comunicação, já que Juan começava a contar a
história do livro de Márquez (1985), a qual os alunos deviam ter lido para a aula. No entanto,
a atitude do docente confirmou, por um instante, uma hipótese incorreta de Juan, e
provavelmente de outros alunos, não fosse a intervenção de Star. A não correção do professor
do erro do aluno, diante do questionamento deste, pode parecer insignificante, mas se
recorrente pode estimular a produção incorreta na língua-alvo, bem como provocar dúvidas
quanto à ação do professor. Como apontam Almeida Filho (2001), Bini e Guil (2002), entre
outros, em se tratando da aprendizagem de línguas próximas, a semelhança acaba dificultando
o avanço na IL, devido à falta de definidores claros de aspectos da nova língua, que precisam
ser trabalhados em sala de aula com os alunos. Em resposta à entrevista, Star e Júlia, por
exemplo, enfatizam a importância da correção quando não percebem a ocorrência de erros na
sua produção:
Fragmento 53 – Trecho da entrevista
Star: [Quando eu não percebo o erro] eu espero que o professor corrija (...)
porque se não eu não vou perceber, eu vou achar que eu falei certo. Eu até
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falei isso pro professor. (...) Ele falou que às vezes ele deixa pra não
intrometer. Eu falei não, pode me corrigir porque como que eu vou saber que
eu falei errado?
Fragmento 54 – Trecho da entrevista
Júlia: Pra mim [a correção] é fundamental. Assim, principalmente nesse meu
método de aprendizagem que eu preciso sistematizar, e se eu não sou
corrigida muitas vezes eu vou falar aquilo errado a vida inteira e não vou
perceber que não foi...\ daqui a muito tempo talvez eu veja. Muitas vezes
também em se tratando de pronúncia de língua estrangeira a gente não
percebe a\ que tá falando errado né. Então se você não corrigir a pessoa não
consegue mudar.

Em outro momento, já apresentado em seção anterior, Star reformula as monotongações
que havia realizado na palavra veintisiete depois que o professor a induz a produzir
novamente tal palavra. Nesse caso, o docente não fornece a forma correta, mas solicita a
repetição do numeral, o que possibilitou que a aluna reformulasse corretamente o erro
referente à monotongação, recorrendo ao conhecimento que tem da LE, mas não reformulasse
a oposição entre as vogais /e/ e /i/, como podemos ver na sequência:
Fragmento 55 – Aula 07/06
AA. leem um trecho de Crónicas de una muerte anunciada e completam os
espaços em branco com verbos conjugados no passado.
Star: ((siempre soñaba)) con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre,
evoc[]ndo [] [ños =despós\
Pr. =opa:: el número de nuevo/
Star: [] ((veintisiete))
Pr. ¡Ahí::!\ años/
Star: después de los po[x]menores de aquél lunes ingrato. (…)

No fragmento seguinte, verificamos que Star conjuga o verbo “ter” tal como ocorre na
sua LM, mas assim que identifica tal ocorrência na sua fala a autocorrige, por meio do uso do
monitor, atitude esta que é observada também na produção de Lucas, ilustrada no fragmento
57.
Fragmento 56 – Aula 07/06
Star marca plantão com o professor.
Star: Yo yo::\ ‘tem’ (.) tiene que ser vi[]rnes. Juev[]s yo:: tengo que
trabajar.
Fragmento 57 – Aula 15/03
Pr. pergunta a Lucas se no local onde trabalha há jornais disponíveis para os
funcionários.
Lucas: ‘tem’ tiene sí, tiene muchos peri[]dicos en la ár[]a, muchas eh::
¿[x]evistas?
Pr. hum hum ((faz sinal positivo))
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Na sequência, Lucas novamente reformula sua pronúncia, nesse caso motivado pela
ação do professor, que propositadamente repete a produção incorreta do aluno, imediatamente
após a sua realização, para que ele efetuasse a autocorreção. Podemos observar que o aprendiz
demora um pouco para perceber o erro na fala do professor, mas logo o identifica e o
reformula simultaneamente ao docente.
Fragmento 58 – Aula 29/03
Lucas lê um texto.
Lucas: En Francisco (?) ocho, Madrid n[]ve, uno\
Pr: [nv]... (.) =nueve
Lucas: =n[]ve, uno dos cuatro tres [] uno nueve dos.
Pr. Ok (…)

Entre as aulas analisadas, Micaela recorre à autocorreção imediata dos erros referentes à
ditongação e à monotongação em vários momentos, a maioria em atividades de leitura, nas
quais conta com o apoio da grafia das palavras. Em outros momentos, entretanto, não efetua a
autocorreção. A seguir apresentamos algumas situações que ilustram tais ocorrências em
atividades de leitura e de produção espontânea:
Fragmento 59 – Aula 07/06
Micaela lê um texto.
Micaela: En mil [] ‘e’ no[]nta y dos\
Pr. noVENta y dos
Micaela: no[]\ no-[]nta y dos, fue nombrado (?) de cine americ[]no.
Pr. Ok. (…)
Fragmento 60 – Aula 14/06
AA. leem perguntas sobre o áudio que vão ouvir.
Micaela: ¿Está co[]cto [xelasoa]
((relacionar)) la l[]ctura con el arte literari[]?
Pr. ¿relacionar la lectura con el arte...?
Micaela: literari[]
Pr. Eso. (…)
Fragmento 61 – Aula 28/06
Micaela fala do curso de dança de salão que faz.
Micaela: (...) ‘tendría’ esa\ esta clase s[]lo para mujeres y ‘despois’ tenía
clases con\
Pr. para ser conducida hay una clase una clase para\ NO, pero para conducir
tú no\ que las mujeres no conducen..
Micaela: NO, sí, pero depoi\ después tenía una clase con hombres y
muj[]res.
Sánchez: ‘s[]’ los primeros ‘pa[jos]’ ((pasos))
Pr. que bailar tango es muy difícil, gente.
Sánchez: sí, ¡por Dios, =madre! (?)
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Micaela: =sí, []s porque\ []s porque\ []lla hacía cosas como ‘se’:: (?) que::
ahn... es... esperar (?)... ((vai abaixando a voz)) la...
Pr. ‘te vira, minha filha, vamo! solta a língua’
Star: ‘fala um portunhol aí!’
Lucas: ((ri)) =‘portunhol’... ((repete e ri do que disse Star))
Micaela: =Ah, es porque:: ‘tem’ que:: el hombre tiene que hacer la
¿presión?
Pr. ¡¡opa!! ((fala em tom de brincadeira))
Micaela: no\ sí… ((AA. riem))
Sánchez: con la mano ¿no? (…)

Além das autocorreções destacadas, verificamos na produção da aprendiz a presença de
reformulações de outros erros, além de repetições, hesitações e evitação de tópico com
tentativa de abandono de tema (quando diminui o volume de sua voz na fala espontânea, no
fragmento 61), que, como visto, é retomado após o incentivo do professor para que a aluna
continuasse falando. O fato de o docente conclamar na LM da aprendiz a que se solte e fale na
LE (“te vira, minha filha, vamo! solta a língua”), ainda que pareça contraditório, pode ser
encarado como uma forma de criar cumplicidade. No teste de percepção, Micaela explica que
abaixa o volume da voz ou pára de falar quando não sabe ou quando não tem certeza de como
é uma palavra ou expressão em espanhol. Como podemos ver, ela prefere evitar um tópico a
utilizar a estratégia de mudança de código, isto é, falar em português:
Fragmento 62 – Teste de percepção
Micaela: eu vou falando mais baixo quando eu não sei. (...) aí, como
assim, tem umas palavras\ às vezes eu... porque\ aí eu paro de falar a
sentença porque eu sei que se eu não tenho muita certeza, eu vou falar em
português.

Cruz (2001) aponta que, após perceberem a existência de diferenças somente parciais
entre o português e o espanhol, ou seja, de armadilhas e dificuldades, os aprendizes
apresentam certa insegurança linguística e, frequentemente, utilizam a estratégia de
solicitação de ajuda (ou pedido de confirmação) para sanar suas dúvidas. No caso específico
de Micaela, verificamos que ela também utiliza a estratégia de evitação de tópico, mediante o
abaixamento da voz. Essa estratégia pode estar relacionada ao medo e à vergonha que tem de
falar errado, principalmente diante de pessoas mais proficientes na LE, como constatamos em
trecho da entrevista:
Fragmento 63 – Trecho da Entrevista
Micaela: O que impede a comunicação acho que eu tenho muita vergonha
de falar, eu tenho\ e sabendo que eu tô falando com alguém que\ não, com
qualquer pessoa pra quem já sabe ou pra quem é nativa assim, eu fico com
aquele medo de falar errado então eu, eu fico um pouco mais travada,
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mas assim se eu tiver conversando ah:: tem um amigo que faz espanhol aí\
brincando eu falo assim, eu acho até que flui mais, mas (...) quando eu acho
que a pessoa tá de certa forma avaliando impede mais, então eu consi\ eu
travo mais na hora de falar.

O fato de a aluna dizer que tem vergonha e medo de falar errado quando se encontra
diante de falantes mais proficientes ou quando acha que está sendo avaliada revela um certo
receio de sua parte do julgamento ou da rejeição dos outros. A aprendiz utiliza, então, a
estratégia de abandono de tema ou de evitação de tópico, para “ocultar” o erro ou a própria
incapacidade de comunicar-se na LE. No fragmento 61, vemos que Micaela abaixa o tom de
voz, mas retoma o seu discurso após a fala do professor, o que demonstra que a aluna, por um
lado, está buscando se arriscar mais na LE, e por outro, que não se sente “ameaçada”,
rejeitada pelo grupo ou pelo docente, o que de fato pode ser observado nos dados.
No trecho seguinte, podemos ver que Micaela utiliza a estratégia de pedido de
confirmação para validar ou não sua hipótese com relação à palavra ‘noviela’. O uso desta
estratégia revela a incerteza da aluna com respeito à sua produção, entretanto, não sabemos ao
certo se a dúvida reside no aspecto lexical, fonético ou em ambos. Verificamos ainda que a
aprendiz realiza uma pausa antes de falar a palavra mencionada, o que indica que fez uso do
monitor, mediante o acesso à uma regra própria da sua IL, para formular sua hipótese:
Fragmento 64 – Aula 26/04
Micaela se lembra o nome da personagem de uma novela que virava onça.
Micaela: el nombre de la mujer de la (.) ¿nov[j]?
Pr. no[]la
Micaela: ‘Juma Marruá’.

Um último exemplo em que Micaela reformula sua pronúncia é apresentado a seguir.
No fragmento 65, a aluna identifica o erro que cometeu ao ler a palavra siguiente, no entanto,
apresenta dificuldade para reformulá-lo, mesmo tendo o apoio da grafia e do professor.
Observamos um fato semelhante no fragmento 60, citado anteriormente, em que a aluna
reformula a palavra relacionar várias vezes até chegar à forma correta.
Fragmento 65 – Aula 14/06
Micaela lê enunciado de atividade.
Micaela: (...) La palabra (?) en el seguinte\ seguin\
Pr. siguIENTE
Micaela: se-gui-nen
Pr. ‘Vou ter que dar um curso intensivo de siguiente aqui, porque todo
mundo fala ‘seguinte’ aqui’. ((Sánchez ri))
Micaela: s[e]guiente texto, est[]n con con sus letras cambiadas. (...)
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Nesse trecho, podemos observar ainda que o professor percebe e manifesta que os
alunos insistem em pronúncia equivocada – novamente fazendo uso da LM dos aprendizes,
provavelmente para aproximar-se afetivamente do grupo e amenizar o caráter negativo que a
correção pode representar para alguns, entre os quais se encontra Micaela.
A seguir apresentamos as atitudes de reconhecimento dos erros fonéticos quanto à
monotongação e ditongação de Júlia nas aulas analisadas. Iniciamos pela autocorreção,
bastante recorrente na produção da aluna, como pode ser visto na sequência:
Fragmento 66 – Aula 03/05
Júlia, ML e o pr. falam sobre os livros de Eletrônica que usaram na
faculdade.
Pr: ¿Cuál usaste tú, el Malvino?
Júlia: Malvino ‘e’ (?)
Pr. No, yo usé un amarillo.
Júlia: (?) había\ había las resp[o]stas\ respuestas, pero::\
Pr. (?) me gusta, pero (?) explica también como lo hace ((os exercícios)).
(…)
Fragmento 67 – Aula 07/06
Júlia fala da mochila em formato de urso que usou quando viajou.
Júlia: Cuando ‘g[]ñé’ ese ‘urso’ ya []ra usado y:: ha\ =hace
Pr. =¿sério?
Júlia: d[]\ [d] ((diez años)).
Fragmento 68 – Aula 05/04
Júlia dá sua opinião sobre o fato de mulheres realizarem determinados
trabalhos.
Júlia: Yo no sé ‘se’ es t[]n adecuado para una muj[]r é:: por ejemplo yo,
trabajar en la construs[õ]\ constru[s]ión civil. No puedo:: cargar las cosas
¿entiendes? No pienso que es t[]n adecuado cu[]nto un hombre (…).
Fragmento 69 – Aula 28/06
AA. falam sobre os diferentes modos de dançar forró.
Júlia: ¿Nunca ‘veíste’ un b[]\ un b[j]jito (?) bail[]ndo?
((AA. falam ao mesmo tempo e riem))

Averiguamos, nos quatro casos, que a aprendiz autocorrige os erros imediatamente após
a sua ocorrência, quase como se fosse um lapso, um equívoco realizado em sua LM, como
comentamos anteriormente (BRANDÃO, 2003; CORDER, [1967] 1994). Tendo em vista o
pronome nuestro, verificamos que em três ocasiões distintas é produzido e reformulado por
Júlia de maneira muito semelhante:
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Fragmento 70 – Aula 03/05
AA. opinam sobre a variante que deve ser ensinada no caso do português
como língua estrangeira.
Júlia: (...) Todos los brasil[]\ []\ brasile[j]ños que son\ que
estudiar[]n é:: pueden decir “ó, se habla así y.. nosotros habl[]mos así
porque (é una) n[]\ nuestra []e []egión” (…) “po[]que o po\ po[x]que”,
¿cómo se habla? Nosotros goi[]nos sabemos que que se habla po[x]que
pero habl[]mos po[]que… (…)
Fragmento 71 – Aula 28/06
AA. falam sobre os diferentes modos de dançar forró.
Júlia: ‘e’ hay el fo[]ó de n[o]so\ n[o]\ nuestros:: ab abuelos... como ((faz
gesto levantando os ombros))
Pq. levantan los hombros…
Júlia: Sí ((rindo)). Lev[]nt[]ndo los hombros.
Pr. ¡Ah! ¿con los hombros así? Ah, ‘essa eu não conhecia não.’ ((Star ri))
Fragmento 72 – Aula 28/06
Alunas falam sobre o preconceito de certas pessoas ao verem uma mulher
querendo aprender a tocar bateria ou saxofone.
Júlia: pero esto []s muy reciente, n[]\ n[]sa nuestra sociedad es muy ma\
ma[]ista aún.
Pr. Eso es verdad.

O fato de Júlia ter produzido o pronome nuestro três vezes, num intervalo de
praticamente dois meses, partindo primeiramente da regra da sua LM para, posteriormente, na
segunda ou terceira tentativa, proceder à sua reformulação a partir da regra da LE, revela que
o padrão da ditongação ainda não foi adquirido pela aprendiz em tal contexto lexical. É por
esse motivo, que a “aprendiz ainda produz o padrão da sua LM em primeiro lugar e, num
momento posterior, é capaz de acessar a forma correta fazendo uso do monitor” (BRANDÃO,
2003, p. 170).
No fragmento seguinte (73), vemos que Júlia hesita ao produzir a palavra descendientes,
demonstrando certa insegurança com relação à existência ou não da ditongação, que por fim é
realizada de maneira correta. Esta insegurança ou incerteza pode ser vista também no trecho
subsequente (74), quando a aluna reformula a conjugação do verbo venir, e no fragmento 75,
quando reformula o verbo comprar, em ambos os casos partindo de um padrão próprio da sua
IL.
Fragmento 73 – Aula 03/05
Júlia: ¿Tus hijos no son japone[z]es? ¿No son… ((puxa o canto de um dos
olhos))
ML: ¡No! Son más bra[z]ileños que nosotros, son más mistura[] .
Pr. Pero dime ¿tienen ojitos (.) =así? (.) ¿o no?
Júlia: =Pero ellos son descen\ descendientes
ML: ‘tem’ ((A. pega seu celular para mostrar a foto dos filhos))
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Fragmento 74 – Aula 15/03
AA. perguntam ao professor se haverá aula no feriado. Júlia dá uma
sugestão.
Júlia: ¿Alguien (.) vendrá? ¿Alguien v[]ndrá? ((vendrá)) Porque podemos
avisarlos no tendremos clases. ((AA. falam ao mesmo tempo e riem))

O fato de a aprendiz hesitar, demonstrar insegurança, ou reformular sua produção
correta, leva-nos a concluir que ela está testando suas hipóteses sobre o funcionamento da
língua-alvo, mais especificamente sobre a aplicação das regras de ditongação e
monotongação, as quais, dada a sua relativa complexidade, não foram totalmente adquiridas
pela aluna com todas as suas restrições. A testagem de hipóteses, de acordo com Figueiredo
(1995), consiste em que o indivíduo faça suposições sobre determinadas “regras” da L2 e as
utilize para produzir palavras ou sentenças na língua-alvo, podendo vir a modificá-las caso
perceba que não são adequadas. Assim sendo, a testagem de hipóteses demonstra, por um
lado, que os aprendizes estão tentando se aproximar da LE, e por outro, que há instabilidade
no seu sistema transicional.
A dificuldade dos alunos em discriminar ou apreender as palavras que sofrem
ditongação em espanhol e as palavras que não sofrem gera, muitas vezes, confusão e
instabilidade na aplicação dessa regra, inclusive em contextos lexicais idênticos em português.
No trecho seguinte, podemos observar um exemplo em que Júlia, bastante insegura com
relação à produção do verbo comprar, utiliza a estratégia de pedido de confirmação para
verificar sua hipótese, e mesmo após a confirmação do professor, realiza tal verbo ora com
monotongo, ora com ditongo. Nesse trecho, vemos ainda outro pedido de confirmação de
Júlia com relação à realização da palavra barrios, produzida pela aluna como em português:
Fragmento 75 – Aula 03/05
AA. falam sobre investimentos.
Júlia: Yo pienso que si si é:: compras un un lote en:: ‘setor:: ((Sánchez
conversa com ML)) Independência’, no sé, ‘aquelles’ bai\ bai[]os que no\
bai[]os ¿se dice?
Pr. É:: ‘¡Setor Conquista!’ ((prossegue o ato comunicativo, não respondendo
à pergunta da A.))
Júlia: Sí, que no no hay nada, e:: e:: compras ¿compras? ¿se dice?
Pr. compras
Júlia: compras =en un\
Pr. =el terreno
Júlia: el te[]eno en un lugar que:: no hay mucha cosa pero es en la:: avenida
principal. Yo pienso que eso puede valori[z]ar mucho (…). Pero ‘se’
cuempras en\ para para ‘morar’ en estos lugares… (…)
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Um caso semelhante ao recém transcrito encontramos na fala de Sánchez, que hesita
diante da palavra alimentos, produzindo-a inicialmente com monotongo e posteriormente com
ditongo:
Fragmento 76 – Aula 28/06
AA. falam sobre os preços de certos produtos no Brasil.
Pr. Estamos necesitando un poco de revolución aquí que creo que está muy
extraño. El dólar solo baja y los precios nada de que caen.
Sánchez: está subiendo cada día ¿no?
Pr. por eso. Es extrañísimo.
Sánchez: los alime\ =alimentos…
Pr. =yo me acuerdo que cuando cuando el dólar el dólar estaba a uno por uno
en relación al real, con cinco reales se hacía mucha cosa
Sánchez: (?) mucho tiempo ¿no?
Pr. é, solo que ahora el dólar baja baja baja y los precios no bajan… casi
nada
Júlia: est[]n baj[]ndo los de las cosas que dependen del dólar ¿no?
Pr. ¿qué cosas que dependen del dólar están bajando?
Júlia: no, las computadoras por lo menos\
Sánchez: están…\
Júlia: bajando mucho
Sánchez: sí, mas la la gr[]n pelea sea por ejemplo (?) la la []xpansión de
los alimientos, por ejemplo la:: etan[]l
Pr. hum/
Sánchez: []s un gr[]n problema para nosotros porque está ocurriendo una
sucesión de de la de lo de las comidas, de los alimientos. Entonces, []s
claro []s claro que va a[l]mentar los precios. Entonces v[]mos pagar por
esto.

Nos próximos trechos, o aluno hesita ao produzir as palavras siniestros (“sinistros”, em
português), accidentes (“acidentes”) e segmento (“segmento”), demonstrando novamente
insegurança na aplicação da regra referente à ditongação e à monotongação da língua-alvo,
mesmo tendo o auxílio da grafia, por se tratar de atividades de leitura:
Fragmento 77 – Aula 26/04
Sánchez lê um texto.
Sánchez: (…) Fue encontrado sin vida la madrugada de lunes (?) los sin\
siniestro\ sinistros\ sinies=tros
Pr. =siniestros\
Sánchez: siniestros linderos ocurren con los\ con los acid[je]ntes de tráfico.
(…)
Fragmento 78 – Aula 19/04
Sánchez lê um texto.
Sánchez: los latinos son el seg[]m[je]\ del seg[\ seg[]m[]nto
((segmento)) de la sociedad esta\ estad[u]nidense que:: cuenta con los
índ[e]ces más bajos del salario.
(…)
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Se, por um lado, observamos certa hesitação de Sánchez ao produzir e reformular
algumas palavras passíveis de ditongação e monotongação na LE, por outro, verificamos que
ele efetua a autocorreção dos erros que identifica na sua fala sem titubear. Isso pode estar
relacionado à qualidade do insumo e à frequência de uso das palavras, isto é, quanto mais tem
contato ou usa determinadas palavras, mais oportunidades o aluno tem de testar e confirmar
suas hipóteses e incorporá-las à sua IL:
Fragmento 79 – Aula 03/05
Pr. e Sánchez conversam sobre o trabalho no exército.
Sánchez: (...) cuando yo ‘apresenté’ po[] é:: no:: ¿cómo se llama? é:: carta
de ‘recu[]amiento’ de de:: de la persona\
Pr. Y tú con diploma universitario ya sales, ya sales oficial.
Sánchez: sí, sí
Pr. creo que es primer teniente (?)
Sánchez: Mas ahí tiene que se formar para desp[o]s\ después hacer ‘lo’
ex[]men[e], ¿correcto?
Pr. Aham (…)
Fragmento 80 – Aula 07/06
Pr. pergunta se os AA. têm dúvida em alguma palavra do trecho do texto que
acabaram de ler. Sánchez fala sobre a palavra almendro.
Sánchez: Yo pe\ yo pienso que sea un:: una palabra para:: =una
connotación\
Pr. =ahora almendra también es\ ‘é castanha’ también. Ahí ya sería
‘castanha’. Tenemos varios tipos de almendras ¿ya? (…)
Fragmento 81 – Aula 26/04
Sánchez pergunta para a pq. sobre o uso do acento no pronome que.
Sánchez: Solamente (?) encuentrar encontrar ‘lo’ que con la tilde. (?)

Ana também autocorrige, sobretudo em atividades de leitura, os erros de monotongação
e ditongação que reconhece na sua produção, tendo para isso o apoio da grafia das palavras.
Durante a produção espontânea vemos que a aprendiz hesita e, em seguida, reformula (parte
de) seus erros mediante o uso do monitor, como podemos ver na sequência:
Fragmento 82 – Aula 14/06
AA. falam sobre um dos melhores lugares para se dançar forró em Goiânia
((não é ironia)).
Ana: ‘e’ no puedes ir []n:: días que:: está lloviendo, porque:: ((ri)) ‘tem’
‘goteras’ tiene una parte abe\ abierta. ((ri))
Fragmento 83 – Aula 17/05
Ana lê uma notícia exagerada.
Ana: Este []evolucionario vehíc[o]lo mide los me\ =me\
Pr. =dos m[e]tros
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Ana: dos m[]tros de largo, la mitad de un utilitario, tiene fuerma de\ forma
de so[w], []edondo y con rayos, se ((AA. riem)) se comercializa
exclusivamente en color amarillo (...)
Fragmento 84 – Aula 07/06
Ana lê um texto sobre Gabriel García Márquez.
Ana: Concepto de si mismo. Está en mi carácter, ya lo no he\ ya lo he dicho
en ‘muita\ muichas’ entrevistas, nunca en ninguna circunst[]ncia he
olvidado que en la verdad de mi alma no soy nadie más que uno de los
d[e]ces[jej]s (.) d[e]ceseis hijos del telegrafista de Aracataca. (…)

Nos fragmentos 85 e 86, verificamos como a aprendiz hesita ao conjugar o verbo ver e o
verbo salir, este último produzido a partir da regra da LM, e reformulado pela aluna somente
após a correção imediata do professor:
Fragmento 85 – Aula 31/05
Pr. pergunta para AA. se assistem televisão. Fala que Ana deve se interessar
só pela publicidade.
Ana: é:: cu[]ndo ‘esto’:: é estoy vie\ é:: viendo =te\ TV
Pr. =hum hum ((aprova o uso do verbo))
Ana: é:: yo:: cu[]ndo é:: cu[]ndo es la hora de los come[x]ciales yo é::
mudo de cana[w], pero asisto muy… ((ri))
Pr. ¿Ya pensaste cuando seas tú quien hagas los comerciales y las personas
te hagan lo mismo?
Ana: asisto en la internet (…)
Fragmento 86 – Aula 07/06
AA. leem texto e completam espaços em branco com verbos no passado.
Ana: Después de beber unas cervezas, los [dozomes] ((dos hombres)) sa\
saliron\
Pr. salieron/
Sánchez: =salieron
Ana: =salieron
Pr. salieron del bar/
Ana: entre risadas y bro\ bromas.
Pr. bromas. (…)

Em outro fragmento em que fala de maneira espontânea (assim como no 85),
observamos que a aprendiz utiliza diferentes estratégias para comunicar-se na língua-alvo,
como o alongamento de vogal (de:: lo::), a repetição de termos (de:: de::), a mudança de
código (‘são um preço maior’) e o pedido de confirmação (“assentos”?). Neste caso,
entretanto, não sabemos ao certo se a aluna quer verificar com o professor a equivalência da
palavra “assentos” em português e em espanhol, ou se se refere especificamente à pronúncia
do monotongo. De qualquer maneira, vemos que a aluna já não confia plenamente na
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proximidade existente entre ambos os idiomas, demonstrando ter consciência das
dificuldades:
Fragmento 87 – Aula 07/06
AA. e pr. conversam sobre o transporte aéreo.
Ana: Tiene una por\ =porcentaje de:: de::\
Pr. =hay::
Ana: Hay una porcentaje de\
Pr. Hay UN porcentaje
Ana: un porcentaje de ¿as[e]nt[]s?
Pr. asientos
Ana: que que ‘san’ más baratos. Lo:: [] ((los otros)) ‘são um preço
maior’.

Maria de Lourdes, por sua vez, autocorrige a monotongação que realiza nas palavras
tiempo e fuímos imediatamente após a sua realização:
Fragmento 88 – Aula 29/03
Pr. combina com alunos quando será avaliação individual.
ML: Sí, nuestro tem\ tiempo es muy…\
Pr. No, se va la clase entera y un sábado para ustedes\
ML: ‘é’ mucha =cosa
Pr. =es mucha cosa. (...)
Fragmento 89 – Aula 29/03
AA. falam sobre as atividades que realizaram na aula de francês para
comemorar a semana da francofonia.
ML: Entonces fo/ fuím[]s di[v]ididos em grupos. La:: el ‘primero’ juego
[]ra para hablar de los países que habl[]n fr[]ncés. (…)

Em outro caso, vemos que a aluna realiza a monotongação na mesma palavra, fuímos,
entretanto não a autocorrige de imediato, apenas o faz quando o professor a corrige:
Fragmento 90 – Aula 31/05
Maria de Lourdes conta uma história improvisada.
ML: (…) Yo ‘e’ Jos[] María (…) f[o]mos con nuestros:: =con []\ ((mis
hijos))
Pr. =fomos, fuímos
ML: fuím[]s con [], Paco y Patric, y nuestro pe[]o (…) para la
ciudad de Niterói (…)

No próximo fragmento, em que ML fala para a turma que já trabalhara na construção
civil antes de se formar em engenharia, vemos que a aluna, ao se expressar de maneira
significativa na língua-alvo, autocorrige a ditongação que produz na palavra fontanero
imediatamente após a sua realização. No fragmento subsequente, a aprendiz também
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autocorrige a ditongação na conjugação do verbo pensaba. Em ambos os casos, procede à
reformulação correta de suas hipóteses mediante o uso do monitor:
Fragmento 91 – Aula 05/04
ML: ¿Cuándo has ‘veísto’ un trabajo de construción civil y una muj[]r
quer[e]nd[]?
Pr. muchas veces\
ML: fuenta\ fontaneros é é é::\
Pr. muchas veces, ahora ¿sabes qué no he visto mucho? Ingenieras
electricistas. Realmente son menos. Ahora ingenieras civiles yo conozco
bastante.
ML: Sí, pero ‘pa’ trabajar en ‘construção’ civil como ¿pedreiro?
Pr. ‘ah minha filha, mas (.) pedreiro não’
ML: fontanero
Júlia: ¡no []s =posible para una muj[]r!
Pr. =¿ingeniero?
ML: No, []ntes []ntes... []ntes de de formar en ingeniería fui fontanera,
‘já trabalhé’ como ‘pedreiro’, ¿cómo se habla? (...)
Fragmento 92 – Aula 26/04
Pr. pergunta aos AA. onde morreu Santiago, o protagonista de Crónica de
una muerte anunciada.
ML: (…) fue en la pu[]rta de su ca[z]a, él ‘tentaba’ é entrar pero la puerta
estaba ce[x]ada por dentro, porque su madre piensa\ pensaba que él estaba
en la casa.

O fragmento 91 ilustra uma comunicação autêntica e toda a sua complexidade. Podemos
observar, por exemplo, que ML solicita ajuda ao professor, mas este não fornece a forma
linguística solicitada (palavra referente a “pedreiro” em espanhol72, confundida pela aluna
com fontanero), pois permanece no nível da discussão do significado da mensagem.
Além de demonstrar atitudes de reconhecimento em sala de aula, ML autocorrigiu a
palavra lluvias realizada com monotongação durante a leitura do texto no teste de percepção.
No teste de produção espontânea, a aluna reconhece que não realizou adequadamente a
palavra tiempo, no entanto não soube especificar o erro cometido: a monotongação.
4.1.5.2 Reformulação da ditongação e da monotongação a partir da correção do
professor
Haja vista os vários exemplos apresentados na seção anterior, em que os alunos ora
autocorrigem rapidamente seus erros, ora hesitam e demonstram incerteza, inclusive
72

A palavra “pedreiro” significa albañil, em espanhol. Fontanero, por sua vez, significa “encanador” em
português.
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reformulando a hipótese correta a partir de uma regra da IL (vendrá por ‘viendrá’, por
exemplo), nesta seção, nos limitamos a apresentar três casos em que os alunos reformulam
seus erros a partir da correção do professor.
O primeiro deles ilustra um momento em que Sánchez lê um texto. Verificamos que
este aluno, durante a leitura, repete vários termos, buscando pronunciá-los corretamente. Ao
ler “1996” pela segunda vez – a primeira vez falou de maneira tão rápida, que quase não foi
possível compreender – o aluno é interrompido pelo professor, que indica que algo não está
correto na sua produção (o número ‘ses’). O aprendiz repete sua fala e reformula exatamente
o erro que havia produzido, entretanto, o faz a partir de uma regra própria de sua IL (‘sies’). O
professor, então, fala “1996”, acompanhado pelo aprendiz, o qual novamente formula sua
hipótese a partir da regra da IL, para, depois de ouvir a forma correta fornecida pelo professor,
reformulá-la corretamente:
Fragmento 93 – Aula 26/04
Sánchez lê um texto.
Sánchez: García []\ Ga[]cía Marqz ((Márquez))
ha:: despe\ despertado la ad[]miración en:: en números\ en numer[]sos
países por la:: (persona\) personaLÍsima mezcla de []ealidad ‘e’ fantasía de
sus textos periodis\ periodi\ DIS…
Pr. perioDÍSticos/
Sánchez: perioDÍSticos, como en no\ en noticia de un:: secuestro, (mil
novece noven) ((fala o ano muito rapidamente))\ mil n[]vecientos ‘e’
noventa y ses\
Pr. Hum hum\ ((negando))
Sánchez: noventa y =sies
Pr. =mil novecientos =noventa y seis
Sánchez: =noven… y SES\ SEIS ((fala acompanhando o pr.)) (…)

No fragmento seguinte, em que Ana conta uma história improvisada, verificamos que a
aluna não reconhece que produziu o monotongo [a] na palavra ‘estudar’, pois, ao ser corrigida
pelo professor, reformula tal palavra corretamente, entretanto, enfatiza que falara desta forma
anteriormente, o que não ocorreu. Nesse trecho, vemos como o monotongo realizado pela
aprendiz foi percebido por ela de forma equivocada, o que demonstra certa dificuldade em
perceber a própria produção:
Fragmento 94 – Aula 03/05
Ana: (...) ‘e’ ella se apasionó por Miguel, pero Miguel viajaba mucho ‘e’ ella
adoraba la\ su vida en Nova Boa Vista. É:: ‘ello’
Pr. ello…
Ana: él
Pr. hum hum ((concordando))
Ana: él no:: é:: él consiguió un un trabajo en Perú para estud[a]r los incas\
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Pr. estudiar
Ana: ¿ãh? =¡estudiar!
Pr. =estudiar
Ana: ah.. ‘falei isso’
Pr. estudar…
Ana: estuda\ estudiar los incas e:: ella no quis\
Pr. quiso
Ana: quiso se se mudar, pero:: ‘ficó’ muy triste, s[o]friendo (...)

Outro fragmento que mostra a dificuldade de Ana em identificar o erro fonético
referente à monotongação na própria fala é apresentado a seguir. Neste trecho, o professor
corrige a aluna, mediante o fornecimento da forma correta, um pouco depois que ela produz o
erro na palavra seis. Como o docente o faz com tom ascendente, a aprendiz repete o número
seguinte ao seis – o que indica que ela não reconheceu o erro realizado em seis –
reformulando a ditongação que havia produzido corretamente em diez. Após nova intervenção
do professor, a aluna repara o monotongo, realizando-o como di[]z. Outros números
produzidos com monotongo pela aluna podem ser vistos também neste trecho. Essas
ocorrências evidenciam a aquisição gradativa e parcial dos padrões da LE, com manutenção
de características da LM:
Fragmento 95 – Aula 29/03
Ana lê um texto.
Ana: (...) c[o]rso de iniciaci[] del salario y (?), s[e]s, diez, =once\
Pr. =opa opa\ seis/ (.) =la “i”
Ana: =d[]
Pr. =di[e]z
Ana: =d[]\ di[]z, once, trece, diecis[]te, d[e]z[o]cho de febrero (…)

Na próxima seção apresentamos o erro referente à epêntese das vogais /i/ ou /e/
observada na produção dos alunos.
4.1.6 Epêntese das vogais /i/ ou /e/
A epêntese das vogais /i/ ou /e/ foi observada na produção de todos os aprendizes. Tal
fenômeno ocorre, na maioria dos casos, pela transferência de padrões da LM à produção em
LE, como podemos ver nas seguintes palavras realizadas pelos alunos participantes dessa
pesquisa:
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Júlia: car[e]gué (cargué), su[b]misa (sumisa), [p]sicología (sicología)
Micaela: [ (observan), ob[]tuve (obtuve) (L), 
(Nueva York) (L), edad[e] (edad) (L), merce[] (merced) (L), usted[e]
(usted)
Lucas: dilu[]ción (dilución), ab[]su[]das (absurdas), [] (botox),
sub[]st[]ncias
(sustancias),
ad[]jetivo
(adjetivo),
Valladolid[e]
(Valladolid) (L), ‘naquel[e]’ (en aquél)
Milena: distribu[j]ción (distribución), de[z]ig[]nación (designación) (L)
Sánchez: [] (ritmo), seg[]mento (segmento), bat[man (batman),
prostitu[]ción
(prostitución),
ad[]miración
(admiración)
(L),
compr[e]ensión (comprensión), [pi]seudónimo (seudónimo), [] (pop),
[] (pop), faculta[] (facultad), examen[] (examen), usted[e] (usted),
red[e] (red)
Star: ac[]túa (actúa), hab[e]remos (habremos),  (correcta),
lec[]tura (lectura), el[] (él), usted[e] (usted)
Ana: [] (objetivo) (L), [] (subjetividad) (L),
institu[]ciones
(instituciones), compr[dí (comprendí), ad[e]jetivo
(adjetivo), aquel[e] (aquél), el[e] (él)
ML: ob[]jetos (objetos), []epug[]n[]cia (repugnancia), []
(aspecto), [] (correcta), pod[e]ría (podría), incompr[e]ensi[]
(incomprensión) (L), ad[]vertido (advertido) (L), intros[p]ta
(introspecta), intros[p]ta (introspecta), el[] (él), del[] (de él), del[e] (de
él), el[e] (él), verdad[] (verdad)

Em algumas dessas palavras, entretanto, a epêntese, sobretudo da vogal /e/, resulta de
interferência intralinguística, isto é, de uma regra própria da IL dos aprendizes. É o caso de
edad[e] (edad), merce[] (merced), usted[e] (usted) (encontradas na fala de Micaela),
valladolid[e] (Valladolid), ‘naquel[e]’ (en aquél) (fala de Lucas), [] (pop), facultad[]
(facultad), examen[] (examen), usted[e] (usted), red[e] (red) (fala de Sánchez), usted[e]
(usted) (fala de Star), ad[e]jetivo (adjetivo), aquel[e] (aquél) (fala de Ana), verdad[]
(verdad), del[e] (de él) e el[e] (él).
A diferença na quantidade de palavras produzidas com epêntese pelos aprendizes se
deve principalmente à maior ou menor produção na língua-alvo em sala de aula, que, por sua
vez, está relacionada, entre outros, ao estilo de aprendizagem do aluno, à sua disposição para
correr riscos, à relação e imagem que tem de si e dos outros etc. No caso de Júlia
especificamente, percebemos que a aluna tem um maior controle sobre a realização da
epêntese na sua produção.
A seguir, apresentamos as atitudes de reconhecimento dos alunos do erro referente à
epêntese das vogais /i/ ou /e/.
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4.1.6.1 Reconhecimento da epêntese das vogais /i/ ou /e/
Apenas Ana e Lucas demonstraram algum tipo de reconhecimento em sala de aula da
epêntese vocálica na sua fala. Ambos reconheceram somente a ocorrência da epêntese da
vogal /e/ em pronomes, resultado de interferência intralinguística.
No fragmento apresentado a seguir, observamos que Lucas utiliza alguns termos e
estruturas da sua LM para compensar a falta de conhecimento de palavras e estruturas da LE,
e conseguir, então, contar uma história, de maneira coerente, na língua-alvo. Um dos termos
utilizados pelo aprendiz é o pronome ‘naquele’ (em espanhol en aquél), elaborado a partir de
uma regra própria da sua LM, ou seja, a da contração entre preposição e pronome (‘em +
aquele’), e uma regra própria da sua IL, que pode ser interpretada como de adição da vogal [e]
ao final de palavras terminadas em consoantes, como aquél, Valladolid. 73 Vemos que Lucas,
ao produzir tal palavra pela primeira vez, hesita, e, nas próximas vezes que a emprega, a
reformula de modo que elimina a epêntese, reconhecendo, portanto, tal erro:
Fragmento 96 – Aula 31/05
Lucas conta uma história improvisada.
Lucas: (…) entonces la ‘ga[l]ina’, descuidada, no sabía que te\ que había un
perro ‘lá’ na\ ‘naquel[e]’ ‘quintal’ ¿no? ‘naquel’… ((faz gesto com a
cabeça, como que perguntando)) ¿=cómo\
Pr. =(aquél)… hum? hum?
Lucas: ¿Cómo se []ma? ((ri))
Pr. ¿patio?
Lucas: na ‘naquel’ pa[]io, entonces el perro atacó la ga[i]na, pero no no la
mató (…).

Ana, por sua vez, hesita ao produzir o pronome aquél, e acaba formulando-o a partir de
sua IL (cf. nota 73). Por outro lado, vemos a produção correta de usted, palavra que também
apresenta contexto favorável à realização da epêntese:
Fragmento 97 – Aula 31/05
Ana fala sobre os fatores que são levados em consideração para a veiculação
de uma publicidade em um meio de comunicação.
Ana: (...) muchas cosas ‘são’ [l]evadas, por e[z]emp\ por ejemplo cu]ntas
‘pessoas’ v[]n a asistir (.) =VER
Pr. =VER ((fala simultaneamente à aluna))
Ana: v[]n a ver é:: o oír, leer.. ãh.. que sea.. é:: tiene é:: usted ca[w]\ é:
ca[w]cula cu[]tas veces
73

Não podemos considerar tal erro como interlinguístico, pois no dialeto do português deste e dos demais
aprendizes participantes desta pesquisa as vogais /e/ e /i/ neutralizam-se em posição átona final, isto é, realizamse como [], não havendo a produção [e] nesses contextos.
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Pr. va a pasar
Ana: va é:: aque/ aquel[e] ((aquél)) comercial va a t[]npactar ((te
impactar)). ‘Então’ cu[]tas veces é::\ cua[w] a probabilida[] de:: usted
ver cinco veces, tres veces, siete veces… (…)

Em outro caso, entretanto, ocorrido em aula posterior, a aprendiz autocorrige a epêntese
da vogal [e] que produz no pronome él, imediatamente após a sua realização. Observamos
ainda a realização correta da palavra curiosidad, com contexto favorável à produção da
epêntese, assim como usted (cf. parágrafo anterior):
Fragmento 98 – Aula 21/06
Ana fala sobre o interesse de seu primo de dez anos pela leitura.
Ana: ((mi primo)) tiene esa curiosidad, pero ‘foe’\ fue incentivad[] desde
pequeño a leer. Tenía libros, adoraba ga[]ar libros…
Star: é eso que que él\
Ana: y y ve mucha televisión, ad[o]ra ‘televisão’, ad[]ra ‘big brother’, el[e]\
él:: ad[]ra é videogame, internet (.) así de todo. (…)

Os dois fragmentos anteriores nos mostram que a IL de Ana parece ter absorvido a regra
da não realização da epêntese de /e/ em alguns contextos lexicais, e não em outros,
apresentando instabilidade no uso de tal regra.
4.1.6.2 Reformulação da epêntese das vogais /i/ ou /e/ a partir da forma correta
fornecida pelo professor
Como vimos na seção anterior, Micaela não demonstra nenhuma atitude espontânea de
reconhecimento do erro referente à epêntese vocálica, no entanto, encontramos uma ocasião
em que o professor efetua a correção desse tipo de erro na fala da aluna, que, por sua vez,
reformula a sua pronúncia conforme a forma fornecida pelo docente. Podemos observar que
se trata de um termo técnico da área de informática, cuja pronúncia do inglês é mantida em
espanhol:
Fragmento 99
Micaela lê um texto.
Micaela: (...) la lengua []
Pr. [] no, []. Hay que pronunciar como si fuera inglés
Micaela: []
Pr. Aham. (...)
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Em outra ocasião, observamos que o professor fornece a forma correta do particípio
advertido, realizado por Maria de Lourdes com a epêntese da vogal /i/, sem corrigir de
maneira explícita o erro da aluna. Nesse caso, não foi possível ouvir a palavra produzida pela
aprendiz após a intervenção do professor para saber se ela percebeu a distinção entre a sua
pronúncia e a do docente.
Fragmento 100 – Aula 07/06
ML lê trecho de um texto que tinha que ser completado com verbos no
passado.
ML: (...) pero no había a[d]vertido\
Pr. ahí otra vez el pluscuamperfecto. A[d]ver\ a[d]-ver=ti-do ((escreve no
quadro))
Star: =vertido
ML: -vertido ((não é possível ouvir início da palavra))
Pr. no había a[d]vertido/
ML: ningún augurio aciago en ‘eses’ dos sueños de su hijo (…)

4.1.6.3 Não reformulação da epêntese das vogais /i/ ou /e/ a partir do contato com a
forma correta fornecida pelo professor
Micaela, no trecho 99, reformula o seu erro a partir da correção enfática do professor.
No fragmento 101, Star, após ter ouvido a forma correta da conjugação do verbo habremos
terminado, realiza-a com a epêntese da vogal /e/, tal como ocorre na sua LM, o que indica que
o contato com a fala do professor não foi suficiente para que a aluna formulasse sua hipótese
corretamente:
Fragmento 101 – Aula 10/05
Correção de exercícios.
Pr. El único tiempo que está de acuerdo con futuro es la letra d (.) habremos
terminado (.) y no tiene problema con el creo.
Star: ¿hab[e]remos terminado? ((confirma se esta é a resposta do exercício))
Pr. habremos terminado. Tipo, en portugués sería (.) ‘acho que amanhã nós
teremos terminado’ (...)

Na próxima seção, verificamos os erros fonéticos referentes às consoantes que ocorrem
de maneira persistente na produção dos sujeitos dessa pesquisa.
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4.2 Erros fonéticos persistentes observados na produção dos aprendizes: as consoantes
Damos continuidade à nossa análise, apresentando os erros fonéticos persistentes
referentes às consoantes observados na fala dos alunos participantes dessa pesquisa. Os erros
estão marcados em cinza no quadro seguinte:
Quadro 4.2 Erros fonéticos persistentes observados na produção dos aprendizes: consoantes
Erros fonéticos
Ana Júlia Lucas
ML Micaela Milena Sánchez Star
persistentes
4.2.1 Vocalização de /l/
Sonorização da
4.2.2
consoante /s/
Oposição entre
4.2.3
/v/ e /b/
Variações na
4.2.4
pronúncia de /t/ e /d/
Queda/adição de
4.2.5 consoante em final
de sílaba
Variações na
pronúncia de /x/ e
4.2.6
confusão entre as
consoantes [x] e [s]
Variações na
4.2.7
pronúncia de /r/
Variação na
4.2.8
pronúncia de // e /n/
Variação na
4.2.9
pronúncia de //

4.2.1 Vocalização da consoante /l/
O erro referente à vocalização da consoante /l/ foi encontrado na fala de Maria de
Lourdes, Ana e Star em diferentes contextos lexicais, como podemos observar na sequência:
ML: b[]gica (Bélgica), esp[]ñ[] (español), [] (albañiles),
cu[w]pa (culpa), fáci[w] (fácil), federa[w] (federal), [] (resolvió),
[dew] (del), e[w] (el - artigo)
Ana: mi[w] (mil), fáci[w] (fácil), federa[w] (federal), salaria[w] (salarial),
de[w] (del), [w luga] (al lugar) (L), ú[w]tim[] (último), []
(alcance), cua[w] (cual), cá[w]cul[]s (cálculos), facu[w]da (faculdad)
Star:  (resultados) (L),  (Gabriel) (L), [xezu
(resultan) (L), du[w]ce (dulce), cu[]tas (cultas), cu[]tura (cultura)
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Este erro decorre de transferência interlinguística principalmente em palavras
semelhantes na LE e na LM, mas também em palavras próprias da LE, como, por exemplo,
del, al e el. Embora seja persistente, tal erro não ocorre de maneira generalizada na produção
das aprendizes, pois observamos, em várias ocasiões, a realização correta da consoante /l/ em
final de sílaba.
4.2.1.1 Reconhecimento da vocalização da consoante /l/
Das alunas que produziram a vocalização de /l/ com certa persistência, nenhuma
apontou no questionário observar esse tipo de erro na sua fala. Nos testes de percepção, ML
produziu tal vocalização nas palavras litoral, sol, algunas e salvaje, Star em litoral, azul,
algunas e cultura, e Ana, na palavra Matilde, mas também não apontaram a sua ocorrência.
Em sala de aula, observamos ocasiões em que Ana hesita ao produzir as palavras calcula e
última, e em que ML reformula tal erro a partir da fala do professor.
No trecho a seguir, já apresentado anteriormente, verificamos que Ana está envolvida
em uma conversação significativa, discorrendo sobre um tema de seu conhecimento:
publicidade (lembremos que Ana é estudante do curso de Publicidade e Propaganda). Embora
domine o assunto, a aluna faz uso de diferentes estratégias de comunicação, como o uso de
termos da LM e, principalmente, de fórmulas conversacionais da LM (é:: ãh::) e de
alongamento de vogal (cuando::, va::), que indicam que está estruturando seu pensamento
para continuar o seu discurso. Além disso, Ana autocorrige a palavra ‘exemplo’ e hesita ao
produzir a palavra calcula com a vocalização da consoante /l/, sem, no entanto, reformular o
erro cometido. Podemos observar que outras palavras também são produzidas com tal erro:
Fragmento 102 – Aula 31/05
Ana fala sobre os fatores que são considerados para a veiculação de uma
publicidade em um meio de comunicação.
Ana: Cu[]ndo cu[]ndo:: usted va:: é ‘eligir’ un una un medio de
comunicación para é::
Pr. hacer la transmisión
Ana: sí, é:: tiene ‘ca[w]cul[]s’ matemáticos de a[w]canc[], [] ((de)) é::
Pr: el ‘ibope’ es llevado en consideración
Ana: sí, muchas cosas ‘são’ ‘[l]evadas’, por e[z]emp\ por ejemplo cu]ntas
‘pessoas’ v[]n a asistir (.) =VER
Pr. =VER ((fala simultaneamente à aluna))
Ana: v[]n a ver é:: o oír, leer.. ãh.. que sea.. é:: tiene é:: usted ca[w]\ é:
ca[w]cula cu[]tas veces
Pr. va a pasar
Ana: va é:: aque/ aquel[e] ((aquél)) comercial va a t[]npactar ((te impactar))
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No próximo fragmento, que ilustra um momento de correção da conjugação de verbos
em um texto, Ana indica ao professor onde se encontra o verbo que não tinha sido corrigido.
Ao produzir a palavra última, a aluna novamente realiza a vocalização da consoante /l/, que
chega a ser reformulada de forma correta, mas em seguida é produzida com vocalização:
Fragmento 103 – Aula 07/06
Ana: (...) ‘é’ la ú[w]tima.. la la úl\ ‘a’ ú[w]tima ‘linha’… “había contado”.
Sánchez: había contado ((confirmando fala de Ana))
Pr. ¿había contado?
Sánchez: sí

Os excertos comentados nos indicam que, embora Ana demonstre em determinados
momentos algum reconhecimento de que sua produção não está de acordo com a LE, o padrão
da LE, referente à realização da consoante /l/ em final de sílaba, ainda não foi incorporado à
sua IL.
4.2.1.2 Reformulação da vocalização da consoante /l/ a partir do contato com a fala do
professor
O trecho a seguir ilustra um dos poucos momentos em que Maria de Lourdes reformula
a realização da vocalização da consoante /l/ a partir do contato com a fala do professor:
Fragmento 104 – Aula 10/05
ML e pr. falam das disciplinas que cursaram na graduação.
ML: Me recuerdo que:: estudié:: ¿pasc[]? ¿pasc[?
Pr. pascal
ML: ¿pascal? ((tenta lembrar o nome correto da disciplina da faculdade))
Pr. turbo pascal, ¿recuerdas?
ML: turbo =pascal ((concordando))
Pr. =TURbo pascal ((ri)), recuerdo (?) también (…)

Na ocasião, a aprendiz tenta lembrar o nome de uma disciplina que cursou na faculdade.
Observamos que ela primeiramente repete a palavra pascal, reformulando parte de sua
pronúncia e fazendo uso da estratégia de pedido de confirmação. O professor, então, fornece a
forma correta, que é repetida pela aluna, neste momento sem a vocalização da consoante /l/,
porém ainda de forma interrogativa. Isso nos leva a concluir que seu interesse principal não
era obter a correção linguística, mas recordar o nome da disciplina que havia cursado na
faculdade. Ainda assim, ela percebe a diferença entre a sua produção e a do professor e
reformula o erro fonético que havia realizado.

168

Na próxima seção, apresentamos o erro persistente referente à sonorização de /s/.
4.2.2 Sonorização da consoante /s/
O erro persistente correspondente à sonorização da consoante fricativa alveolar /s/ foi
encontrado na fala de todos os aprendizes, com exceção de Sánchez, como podemos ver nos
exemplos a seguir:
ML: cau[z]a (causa) (L), bra[z]il (Brasil) (L), anali[z]adas (analizadas) (L),
[] (los últimos años) (L), inclu[z]o (incluso), de[z]empleo
(desempleo) (L), [] (es el) (L), ca[z]a (casa), me[z]a (mesa),
die[z]inueve
(diecinueve),
no[z]otros
(nosotros),
canoni[z]ados
(canonizados), de[z]arolla (desarrolla)
Ana: [dezo (dieciocho), ca[ze] (casi), [(los otros), [
(unas horas) (L), [] (dos hombres) (L), tre[z]e (trece),
civili[z]aciones (civilizaciones), re[z]ultado (resultado), [ (visión),
ul (azul) (L), [] (diciendo)
Star: ca[z]i (casi), [lozxos] (los ojos) (L),  (resultados) (L),
ca[z]o (caso) (L),  (tres años) (L), [z]ero (cero) (L), de[z]empleo
(desempleo) (L), gar[]ti[z]ada (garantizada) (L), de[z]apareció
(desapareció), [] (dosis) (L), feli[z]es (felices), ve[z]es (veces)
Milena:  (casi), co[z]as (cosas), fra[z]es (frases), vi[z]itas (visitas)
(L), ve[z]es (veces),  (diecinueve) (L), ca[z]o (caso), a[z]ules
(azules) (L), de[z]ayuno (desayuno), [ (dos hombres) (L),
 (dos horas), de[z]ig[]nación (designación) (L), [ezel] (es él)
Lucas: dinami[z]aci[] (dinamización), de[]quilibrio (desequilibrio),
generali[z]ada (generalizada), [lozebisto] (los he visto) (L), [imbabue
(Zimbabue) (L), [ (cero) (L), anibar (Zanzibar) (L), po[z]itivo
(positivo), de[z]espero (desespero), [] (es un)
Micaela: fra[z]e (frase), vi[z]itas (visitas) (L), de[z]empleo (desempleo) (L),
sistemati[z]ación (sistematización) (L), rar (realizar) (L), 
(casi) (L), a be[z]es (a veces), de[z]ayuné (desayuné),  (dieciocho)
(L), de[z]almada (desalmada) (L), pi[z]ar (pisar), pri[z]a (prisa) (L), []una
(es una),  (hombre y mujeres)
Júlia: pre[z]entadora (presentadora), ca[z]a (casa), [lo] (los
hombres), no[z]otros (nosotros), u[z]mos (usamos), japone[z]es
(japoneses), mú[z]ica (música), u[z]as (usas), bra[z]il (Brasil), valori[z]ar
(valorizar), de[z]ayuné (desayuné), de[z]ayunado (desayunado), u[z]ual
(usual), televi[z]ión (televisión), autobu[z]es (autobuses), co[z]a (cosa)
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A sonorização da consoante /s/ resulta da interferência da LM e ocorre na produção dos
aprendizes não somente em palavras que são semelhantes em português e em espanhol, mas
também em palavras próprias do idioma alvo, como é o caso de incluso, nosotros, desarrolla
(observadas na fala de ML), desayuno (fala de Milena), garantizada (Star), desayuné, prisa
(Micaela), nosotros, desayunado, autobuses (Júlia), entre outras. Ressaltamos que tal
sonorização não ocorre de maneira generalizada na produção dos aprendizes, havendo
oscilação entre a forma correta e a forma sonorizada. Na fala de Lucas, de Ana e de Júlia sua
frequência também é menor.
4.2.2.1 Reconhecimento da sonorização da consoante /s/
No questionário, apenas Star apontou perceber a sonorização da consoante /s/ em sua
produção. Nos testes de percepção, Júlia não produziu esse tipo de erro, e Maria de Lourdes,
Ana, Lucas e Star o realizaram em diferentes palavras, mas não apontaram a sua ocorrência.
Micaela, por sua vez, ao avaliar a sua pronúncia nos testes de percepção, diz que tem uma
tendência a produzir o som [z] em vez de [s], como ocorreu na palavra desértico. Lucas,
embora não tenha indicado que realiza a sonorização de /s/ no questionário e nos testes de
percepção, na entrevista comenta o seguinte:
Fragmento 105 – Trecho da entrevista
Lucas: Ese aqui ((referindo-se à realização do grafema ‘s’ nas palavras casa,
asa)) às vezes escapa na pronúncia né, porque a gente é acostumado com
[kaza] [aza], aí [kasa] [asa]... (...) Mas aí menos do que o ‘r’, o ‘d’ e o ‘t’.

Verificamos que o aprendiz percebe a realização do erro da sonorização de /s/ na sua
produção, mas enfatiza que o mesmo ocorre em menor escala, sobretudo se comparado a
outros sons, o que pudemos averiguar em sala de aula.
Milena, nos testes de percepção, produz várias palavras com o som [z], como desértico,
nerviosa, es algo, casa, causa, ejemplo, e reconhece que produziu tal som apenas em ejemplo
(vocábulo realizado durante a produção espontânea). Embora a aluna demonstre incerteza
quanto à pronúncia correta da palavra ejemplo (cf. seção 4.2.6), ela tem consciência de que
não pode ser [z], pois, como ela mesma afirma, em espanhol “som de ‘z’ não pode ser assim”.
Constatamos, com isso, que mesmo ciente da não ocorrência de [z] pré-nuclear na língua que
está aprendendo, a aluna o realiza de maneira persistente quando se expressa em tal idioma,
não percebendo na maioria das vezes que o produziu. Evidencia-se novamente que conhecer a
regra da LE não garante obrigatoriamente a sua produção em contextos de uso efetivo da LE,
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pois o desenvolvimento da IL é um processo complexo que ocorre de maneira gradual e
parcial, sendo que o insumo nem sempre é incorporado à IL, por motivos variados.
Em sala de aula, também observamos uma ocasião em que Maria de Lourdes reformula
a sonorização da consoante /s/, mediante o uso do monitor, na segunda vez que utiliza a
palavra “deselegante”:
Fragmento 106 – Aula 29/03
Professor fala que em espanhol geralmente se indica o objeto direto em
orações impessoais.
Pr. Mismo que yo sepa que se trata de una casa, yo quiero ver “Se alquila
esta casa”. (?) que hace falta.
ML: ¿[]s de[z]eleg[nte ((não indicar o objeto direto))?
Pr. ¿Hum?
ML: ¿sería de[s]eleg[]nte?
Pr. no, no diría deselegante, sería inusual.

Em outras duas ocasiões, vemos como Star hesita ao produzir as palavras zoológico e
cero, em atividades de leitura. Com relação à primeira dessas palavras, a grafia
provavelmente influenciou a sonorização da consoante /s/. Assim sendo, quando percebe seu
erro, a aluna hesita e não chega a produzir as duas últimas sílabas da referida palavra, talvez
porque esperasse a confirmação do professor com relação a tal realização. No caso de cero, a
grafia não induz a produção incorreta da aprendiz, porque tal numeral estava grafado com o
algarismo 0. Ao sonorizar o /s/, Star hesita, no entanto não reformula seu erro na próxima vez
que realiza esta palavra, somente o faz após a correção do professor, que lhe fornece a forma
correta:
Fragmento 107 – Aula 15/03
Star lê a frase de um exercício.
Star: De la catedral al [z]ooló[s]::
Pr. al [s]oológico ((zoológico))
Star: al [s]oológico, son cinco minutos. (…)
Fragmento 108 – Aula 19/04
Star lê um texto.
Star: (...) bolsa de empleo gar[]nti[z]ada. Prepárate y trabaja. Nueve
[::] []\
Pr. []ero ‘não’, []
Star: [] [] cinco cinco [][] uno [].
Pr. No sé si es miedo de decir los números (?) ((alunos riem)) Será que es
novecientos o es novecentos, ¿verdad? ((risadas))

Nesses trechos, vemos como a regra de não sonorização da consoante /s/ ainda não foi
adquirida pela aluna, e como esta somente reformula o erro produzido após a intervenção do
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professor, provavelmente por não ter segurança quanto à própria percepção do erro na sua
produção. Além disso, podemos observar como o professor compreende a dificuldade dos
alunos na produção de determinadas palavras (No sé si es miedo de decir los números. Será
que es novecientos o es novecentos, ¿verdad?) e de certa forma incentiva-os, de modo
descontraído, a não ter medo de realizá-las, a não ter medo de errar.
Embora tenhamos encontrado apenas essas atitudes de reconhecimento em sala de aula,
alguns alunos reformularam esse tipo de erro a partir do contato com a forma correta
fornecida pelo professor ou pelos colegas, o que pode ser visto na próxima seção.
4.2.2.2 Reformulação da sonorização do /s/ a partir do contato com a forma correta
fornecida pelo professor
No próximo fragmento, vemos como Micaela reformula a sonorização de /s/ a partir da
fala de uma colega:
Fragmento 109 – Aula 26/04
Micaela conta sobre um acidente que sua família sofreu.
Micaela: (...) estab[]n volviendo para la/ no se cómo (?) ¿‘fa[z]enda’? ((pr.
conversa por um instante com outro aluno)) ¿‘fa[z]enda’?
ML: ¿hacienda? ((tenta ajudar Micaela))
Micaela: =‘fa[s]enda’? ((olha para os colegas))
Juan: =hacienda
Pr. hacienda
Micaela: hacienda
Pr. finca, hacienda
Micaela: sí, para hacienda de mi a\ de mi abuelo (…)

Observamos que, para relatar ao grupo um acidente que aconteceu com sua família,
Micaela, em um dado momento, utiliza a estratégia de pedido de confirmação para verificar
sua hipótese com relação à palavra ‘fazenda’. A partir da colaboração de Maria de Lourdes, a
aprendiz reformula apenas o erro referente à sonorização de /s/, o que demonstra, por um
lado, que o percebeu em sua produção, e, por outro, que não está segura com relação ao
vocábulo fornecido pela colega, nem com relação ao que ela própria produziu, pois continua
utilizando a estratégia de pedido de confirmação. Micaela só reformula a palavra de acordo
com o padrão da LE, após o auxílio do professor, que até então estava atendendo outro
aprendiz.
No trecho a seguir, Milena percebe que realizou o som [z] na palavra Zipaquirá
somente após a intervenção do professor que indica que tal palavra deve ser produzida com
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[s]. Como se trata de uma atividade de leitura, possivelmente a grafia pode ter influenciado a
realização da sonorização de /s/ por parte da aluna:
Fragmento 110 – Aula 07/06
Milena lê um texto.
Milena: En 1940, viajó a:: [ipaqui [z]=paqui\
Pr. =No, no, no. Con “s”. [s]i\
Milena: Ah, sí ((sorri))
Pr. [s]ipaquira\
Milena: [s]ipaquirá\
Pr. [s]ipaquirá/
Milena: dónde fue becado para estudiar bachi[l]erato. (...)

4.2.2.3 Não reformulação da sonorização do /s/ a partir do contato com a fala do
professor
No caso ilustrado a seguir, Júlia realiza a palavra diez com o monotongo [], e sonoriza
a consoante /s/ final ao se juntar à vogal da palavra seguinte. O professor, então, corrige a
aluna, mediante o fornecimento da forma correta, que leva a aluna a reformular o monotongo,
mas não a sonorização de /s/. A ênfase dada pelo professor à forma ditongada provavelmente
favoreceu o reparo por parte de Júlia do monotongo em detrimento do outro erro. Podemos
ver que a transferência da sonorização da consoante /s/ da LM ocorre na produção em LE da
aprendiz, e que em casos como o apresentado o contato com a forma correta não foi suficiente
para que houvesse a reformulação desse tipo de erro por parte da aluna. Além disso, podemos
perceber, novamente, que há uma hierarquia ou preferência com relação aos erros corrigidos
pelo professor:
Fragmento 111 – Aula 26/04
Júlia lê um texto.
Júlia: (...) un millar de de mineros h[]n perdido la vida (?) en los últimos
[]
Pr. DIez años (([]))
Júlia: [] (…)

Em outros casos, observamos que o professor também realiza a sonorização de tal
consoante – provavelmente como resultado da imersão no contexto brasileiro – influenciando
a produção dos aprendizes:
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Fragmento 112 – Aula 07/06
Micaela lê um texto.
Micaela: (...) En mil ‘[ne’ ‘e’ setenta y dos ‘ob[]tuve’ el premio
Rómulo Gal\
Pr. Rómulo Gallegos (...)
Micaela: por su []bra La (.) C[]ndida E\
Pr. Eréndira
Micaela: Eréndira y:: su ab[o]la dezma\ =de[z]al\ de[z]almada
Pr. =dez\ de[z]almada ((fala simultaneamente à aluna))
Micaela: ((continua leitura))
Fragmento 113 – Aula 14/06
Alunos leem o texto e organizam as palavras que estão com as letras
embaralhadas.
Micaela: En primer prim\ pri\
Pr. en primer lugar/
Micaela: prime\ prime\ prim\ primer lugar hay que sentarse a comer con
calma y sin pris\ pri\
Pr. pri[z]a
Micaela: pri[z]a (.) perc[e]biendo los...

4.2.3 Oposição entre as consoantes /v/ e /b/
O erro referente à oposição entre /v/ e /b/ foi observado na produção de Lucas e
Micaela, em diferentes contextos lexicais, como os apresentados a seguir. No entanto,
averiguamos que não ocorre com uma frequência muito alta na produção desses aprendizes:
Lucas: [] (el individuo), [v]iajes (viajes),  (nueve),
[ven] (venosa), [v]írus (vírus), n[v]ecientos (novecientos) (L),
n[v]icents (novecientos) (L), [] (voy), [] (veo), Sal[v]ador
(Salvador), [] (emotivos)
Micaela: [ve] (ver),  (viernes) (L), amiente
(relativamente) (L), ras (severas) (L), (tuvo), [voo] (voló),
[v] (veinte), [] (veintiocho), [] (video game)

A realização de /b/ como [v] ocorre na fala dos alunos por interferência do padrão da
LM a palavras que se assemelham em português e em espanhol. Na produção de Micaela, esse
tipo de erro foi encontrado também em uma palavra própria da LE: viernes. Nesse caso, como
se tratava de uma atividade de leitura, o grafema ‘v’ da palavra mencionada, que em
português representa o som [v], pode ter influenciado a pronúncia deste som por parte da
aluna.
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4.2.3.1 Reconhecimento da oposição entre as consoantes /v/ e /b/
Lucas não apontou no questionário perceber a realização da oposição entre as
consoantes /v/ e /b/ em sua produção. No entanto, na entrevista, o aluno menciona que às
vezes produz esse tipo de erro, mas somente quando está desatento, pois o mesmo passa
despercebido. Segundo o aprendiz, a produção de [v] em sua fala, tal como a de [z], não
ocorre com uma frequência muito alta.
No teste de percepção referente à produção espontânea, Lucas reconhece que produziu o
fonema /b/ como [v] na palavra atividades. Entretanto, ignora a sua ocorrência nas palavras
lluvias e verde, e comenta que a palavra invierno, que produziu corretamente durante o teste
de leitura, representa certa dificuldade para ele porque deve ser pronunciada com /b/.
Verificamos, com isso, que o aluno busca estar atento à sua produção quando se expressa em
espanhol para não transferir regras da sua LM, no entanto, nem sempre consegue controlar, e
inclusive perceber, tal transferência – como comentamos anteriormente em casos de outros
alunos. Em sala de aula, encontramos uma ocasião em que Lucas hesita ao pronunciar o som
[v], na palavra vírus:
Fragmento 114 – Aula 19/04
O professor pergunta para Lucas, que é farmacêutico, sobre os tipos de
dengue existentes.
Lucas: Ah son cuatro tip[]s pero que que est[]n é:: en la populación, dos
tip[]s.
Pr. ¿Aquí en Goiânia?
Lucas: sí
Pr. ¿Que son los más (?) o los más complicados?
Lucas: No, hay ‘dois’ tip[]s de [v::v]írus, tod[]s dos pueden.. tener
complicaciones.
((Pr. continua conversa)) (…)

Micaela também não marca no questionário que produz a oposição entre as consoantes
/v/ e /b/ em espanhol. Nos testes de percepção, a aluna pronuncia o som [v] apenas na palavra
viste, realizada como [vj], no entanto, não reconhece que o produziu. Em sala de aula,
Micaela autocorrige a realização de [v] em uma ocasião, quando se equivoca na realização da
palavra viajar:
Fragmento 115 – Aula 05/04
Micaela fala sobre os hamsters de sua sobrinha.
Micaela: []n diciembre mi s[]brina te\ ‘te[]e’\ ‘tu[]e’
Pr. tuvo
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Micaela: tuvo dos ‘hamsters’, e:: fue a []\ [b]iajar cu[]do\ e:: [leo]
((llevó)) junto los dos, ‘e’ =entonce
Pr. =y volvió solo uno ((fala simultaneamente a aluna)) ((sorri))
Micaela: no, y cuando vi[] []sta[v]a [] ((lleno)) de ‘[]’
pequeños ‘e’ el ma\ ma ¿macho?
Pr. se comió a los…
Micaela: se comió uno ‘e’ después ‘poneron’ ponemos en una otra cosa…

No trecho apresentado, observamos que a aluna realiza a consoante /b/ corretamente em
várias palavras, produzindo-a inclusive como fricativa bilabial sonora [], o que mostra que a
aprendiz busca aproximar sua pronúncia à da língua-alvo.
4.2.4 Variações na pronúncia das consoantes /d/ e /t/
A variação na realização das consoantes oclusivas dentais /d/ e /t/ ocorre na fala de
Lucas, Micaela e Ana. Ao mesmo tempo que observamos a pronúncia correta de tais
consoantes, encontramos também formas palatalizadas [] e [] e formas aspiradas [] e
[], como podemos observar nos exemplos a seguir:
Ana: ‘boa[]’ (‘boate’), crocan[] (crocante), [] (difícil),
[] (diferentes), probabilida[] (probabilidad), [] (de),
[] (grande), úl[]ima (última), mi [] (mi ciudad), []
(festival), docen[] (docente), ‘[ (flete),  (gratis).
Lucas: mu[]iladas (mutiladas), [] (tipo), [] (de), sin[]ió (sintió),
pa[]io (patio), [] (asiática), [] (emotivos), prá[]ica
(práctica),
home[w]pa[]ía
(homeopatía),
alopa[]ía
(alopatía),
mec[]nicamen[] (mecanicamente), (reality), estu[]s
(estudios), [m (médico), me[]icamento (medicamento), [kw]
(cuántica),
[]isimuladas
(disimuladas)
(L),
[ (tipos),
con[]inuación (continuación) (L).
Micaela: (ratitos),  (Santiago) (L), informá[]ica
(informática), (tía), [] (veintiocho), [] (video
game), caracterís[t]icas (L), esta(L),  (L), ba[t]
(batí), []ipo (tipo) (L).

Na fala de Micaela, a palatalização e a aspiração74 ocorreram sobretudo na realização da
consoante /t/, já na fala de Lucas esses fenômenos ocorreram tanto na pronúncia de /t/ como
na de /d/. Na produção de Ana, por sua vez, a palatalização foi observada nas duas consoantes
74

Para maiores detalhes sobre a palatalização e a aspiração, vide seção 2.4.3.
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mencionadas, e a aspiração, apenas na palavra última. Na fala de todos esses alunos, a
palatalização provém sobretudo da transferência do padrão da LM, e a aspiração decorre
provavelmente da transferência da regra de outra LE, no caso o inglês, idioma estudado pelos
três aprendizes.
4.2.4.1 Reconhecimento das variações na pronúncia das consoantes /d/ e /t/
Micaela reconheceu tanto nos testes de percepção como em sala de aula o erro referente
à palatalização da consoante /d/. Este erro, no entanto, ocorreu pouco na sua produção em sala
de aula, e por isso não foi considerado por nós como persistente.
No questionário, Micaela não indica que realiza o erro referente à palatalização das
consoantes oclusivas dentais /d/ e /t/. Já no teste de percepção, referente à atividade de leitura,
a aluna reconhece que produziu a consoante /d/ de forma palatalizada nas palavras diviso,
dividimos e dedico, porém, não menciona a ocorrência desse fenômeno em /t/ nas palavras
Santiago e Matilde, como também não aponta a realização da aspiração desta consoante nas
palavras desértico, internet, romántica e distinta, estas três últimas registradas no teste de
percepção referente à produção espontânea. Em sala de aula, encontramos uma ocasião em
que a aprendiz utiliza a estratégia de pedido de confirmação para verificar se a palavra que
consta no texto é cundido, e, após o contato com a forma correta fornecida pelos colegas,
reformula a sua pronúncia, como vemos a seguir:
Fragmento 116 – Aula 17/05
Micaela lê um texto.
Micaela: (...) la alarma ha (.) ¿cun[]id[]? ((tem dificuldade para ler, seu
texto está meio apagado)) entre los turistas que ha\
Pr. cundió (.)
Lucas: cundido
A: cundido
Micaela: cundido
((Pr. confirma cundido. Micaela continua a leitura)) (...)

Podemos constatar que Micaela demonstra algum tipo de reconhecimento e reformula
apenas o erro da palatalização da consoante /d/, o qual praticamente não foi observado na sua
produção em sala de aula. Em contrapartida, os erros referentes à palatalização e aspiração de
/t/, que, por sua vez, ocorreram com maior frequência na fala da aluna, não foram
reconhecidos por ela, o que nos leva a concluir que os erros persistentes são mais difíceis de
serem reconhecidos pelos alunos, pois evidenciam o processo de aquisição e indicam, de certa
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forma, o conhecimento (ainda que implícito) que o aprendiz tem da LE (CORDER, [1967]
1994).
Lucas apontou no questionário reconhecer o erro referente à palatalização das
consoantes /d/ e /t/ na sua fala. Nos testes de percepção, o aprendiz produziu tal fenômeno nas
palavras dividimos e atividades, porém o percebeu somente na primeira. O aluno também
afirmou na entrevista que esse tipo de erro ocorre na sua produção “por causa do português”.
Em sala de aula, Lucas não demonstra atitudes de reconhecimento de tais erros, nem
tampouco os reformula a partir do contato com a forma correta fornecida pelo professor,
como pode ser visto na sequência:
Fragmento 117 – Aula 31/05
Lucas conta uma história improvisada.
Lucas: Entonces la ga[l]ina, descuidada, no sabía que te\ que había un perro
‘lá’ na\ ‘naquele ¿quintal’? ‘naquel’… ((faz gesto com a cabeça, como que
perguntando)) ¿=cómo\
Pr. =(aquél)… hum? hum?
Lucas: ¿Cómo se []ma? ((ri))
Pr. ¿patio?
Lucas: ‘naquel’ pa[]io, entonces el perro atacó la ga[i]na ((gallina)), pero
no no la mató, s[]lo destron(có) ((fala esta palavra mais baixo e corta a
última sílaba)) ‘lo’ ‘pesc[o]zo’. ((ri)) ‘Deu’ una:: =una:: mordida
Pr. =ok, ok, pero dígame eso en español, solo lo que sucedió con la gallina.
Fragmento 118 – Aula 14/06
AA. conversam sobre celulite.
Lucas: (…) Dic[ej] que ‘a’ cente[l]a a[z]iá[]ica ((centella asiática)) ayuda,
pero:: en la prá[]ica no:: no [] muy\
Pr. no está probado
Lucas: No... SÍ, está probado, pero:: =no funciona
Pr. =¿qué sería cente[]a asiática? ¿Es una =planta?
Lucas: =[] ((es una)) planta que dic[] que que[]ma las ‘gorduras’
locales (…), las grasas locales. (…)

Vemos nos dois fragmentos apresentados que o aluno faz uso de estratégias para se
expressar na língua-alvo, como a reformulação de termos, mediante a utilização do monitor
(que te(nía)\que había; naquele\naquél), a solicitação de ajuda para confirmar vocabulário
(¿quintal? ¿cómo se llama?), a evitação de tópico com diminuição do volume da voz diante de
termos desconhecidos na LE (destroncó) e principalmente o emprego de palavras e estruturas
da LM, o que faz com que o professor, no fragmento 117, peça ao aluno que repita parte da
sua história em espanhol. Nesses trechos, podemos constatar como a proximidade existente
entre as duas línguas favorece a transferência linguística (DURÃO, 2004a), a qual, muitas
vezes, não é percebida pelo aprendiz (BRANDÃO, 2003). Daí a importância de o professor
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alertar e auxiliar o aluno no estabelecimento de fronteiras mais precisas entre os dois idiomas
tão próximos.
Ana, por sua vez, não demonstrou atitudes de reconhecimento do erro referente à
palatalização das consoantes /d/ e /t/ em sala de aula. No questionário, a aluna não marcou tal
erro e nos testes de percepção realizou-o em poucas palavras tendo em vista a totalidade da
sua produção: de, Curitiba, Artes Plásticas. Nestes casos, observamos que a aluna não
somente palatalizou as consoantes oclusivas dentais, mas efetuou mudança de código, já que a
primeira palavra constitui o nome da cidade brasileira ‘Rio de Janeiro’, que a aprendiz inicia
falando com pronúncia espanhola, mas termina falando em português, a segunda também é o
nome de outra cidade do Brasil, e a terceira, uma disciplina. Em sala de aula, também
verificamos que a palatalização de tais consoantes ocorre em muitas ocasiões pela mudança
de código, estratégia bastante utilizada pela aprendiz para manter a comunicação em LE,
como podemos ver no trecho a seguir:
Fragmento 119 – Aula 14/06
AA. continuam conversa sobre celulite.
Ana: Tiene muchos é:: medicamentos miraculosos…
Lucas: sí, sí
Pr. ¡shi! solo ver en la internet, gente, como venden\
Lucas: cremas que se pasan ((ri))
Ana: sí, todo… ahí ‘puene’\ é:: é:: tsc… ‘rolopac’ (.) =sabe?
Pr. =¿rolopac?
Ana: ‘plás[]ic[]... que usa na cozinha, sabe?’ ((fala em português))
((Lucas ri))
Pr. ¿plástico? ¿serio?
Ana: para é::
Pr. pero ahí no respira la piel
Ana: sí pero para::
Pr. va a necrosar la piel ((sorri))
Ana: no, para ‘esquentar’
Pr. calentar
Ana: calentar é:: eh:: dicen que:: ‘[] ((derrete)) a gordura’?\ o la
grasa. ((Lucas ri))
(...)

O uso da estratégia mudança de código foi apontado por Cruz como recorrente na
produção de seus alunos principalmente nos estágios iniciais da IL e revelam, entre outros
aspectos, que o conhecimento da LE ainda não é tão amplo.
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4.2.5 Queda/adição de consoante em final de sílaba
A queda de consoante em final de sílaba foi encontrada na fala de todos os aprendizes,
principalmente em palavras bastante semelhantes em português e em espanhol. Tais palavras
apresentam nesta língua uma sequência de duas consoantes que não ocorre na primeira, como
podemos ver a seguir:
Júlia: acesar (accesar), atividades (actividades), aciones (acciones),
tradución (traducción)
Micaela: eletrónico (electrónico) (L), prática (práctica) (L), a[]cidente
(accidente), edación (redacción)
Sánchez: coletiva (colectiva) (L), víctma (víctima) (L), tradi[]iones
(tradicciones), tradutor (traductor), contración (contracción)
Star: []edación (redacción)
Ana: []edación (redacción) (L), eletrodomésticos (electrodomésticos) (L)
ML: []dación (redacción), prática (práctica), dicionario (diccionario),
indir[]to (indirecto), el[]trica (eléctrica), estruturas (estructuras)
Lucas: prá[]ica (práctica)
Milena: acidentes (accidentes), c[]didata (candidacta) (L)

O erro referente à queda de consoante em final de sílaba é resultado de interferência
interlinguística, isto é, da transferência do padrão da LM à produção em LE, e foi realizado
pelos alunos tanto em atividades de leitura como em atividades de produção espontânea. Tal
erro, entretanto, não ocorre de maneira generalizada, pois os aprendizes produziram
corretamente palavras como: correcto, contactar, víctimas (L), victoria (L) (Júlia), actividad
(L) (Micaela), contacto, traducción, diccionario, correcta (Sánchez), lectura (Star), redacción
(L), práctica (L), elección (L), actividades (Ana), efectuado (L), accidentes (L), actividades,
practicamente, producción, director (ML), actúa, productivos (L), occidente (L) (Lucas),
acciones (Milena), entre outras.
Verificamos que a preservação da consoante em final de sílaba ocorre principalmente
em atividades de leitura, o que nos leva a concluir que a grafia das palavras pode auxiliar os
alunos na percepção das diferenças existentes entre sua LM e a LE e inclusive na efetivação
da autocorreção75, tal como aponta Brandão (2003). Ressaltamos, entretanto, que o fato de ter
o apoio ortográfico não assegura necessariamente que o aluno terá êxito na pronúncia, pois,
como observamos nessa pesquisa, algumas palavras realizadas durante a leitura de textos

75

Casos de autocorreção a partir da leitura serão apresentados mais adiante.
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foram pronunciadas sem a referida consoante pelos aprendizes, o que nos mostra, por outro
lado, a instabilidade na sua IL.
Nas sequências em que ocorrem duas consoantes nasais, no caso /nm/ e /mn/,
observamos a queda da primeira consoante destas sequências na fala de Júlia em palavras
como conmueve e conmigo, de Lucas, em inmediata e inmigrantes, de Milena em columna, de
Sánchez em columna e himno, de Star em alumnos e inmigrantes, de Ana em himno e
inmigrantes, e de ML em himno, alumnos, conmigo, entre outras.
Na produção de Maria de Lourdes, Júlia, Ana e Sánchez observamos também que
alguns vocábulos foram realizados com o acréscimo da consoante /k/, como, por exemplo:
anali[k]zadas (analizadas) (fala de ML), produ[k]cido (producido), condi[k]ción (condición)
(na fala de Júlia), eje[k]citar (ejercitar) (na fala de Ana), ne[k]cesita (necesita), ne[k]cesario
(necesario),

condi[k]ciones

(condiciones),

mé[k]todo

(método)

e

deshidra[k]tación

(deshidratación) (na fala de Sánchez). Este erro, diferentemente do anterior, resulta de uma
interferência intralinguística, ou seja, de uma hipergeneralização da regra da língua-alvo de
realização da consoante /k/ em final de sílaba, e evidencia que os alunos estão adquirindo a
referida regra, embora ainda não saibam ao certo os contextos em que ela deve ser aplicada.
No trecho a seguir, podemos ver como Júlia produz a palavra condición, provavelmente
influenciada pela palavra colección:
Fragmento 120 – Aula 07/06
Correção das palavras de uma música.
Pr. (...) Yo no quiero =ser otra\
Júlia: = en tu colección
Sánchez: colección
Pr. entrulista/
Star: o en tu coleción\
Júlia: o en tu colecci[]
Pr. o en tu colección\ ‘Ô cara safado, tem coleção’ ((escreve no quadro.
Corrige mais seis palavras e, então, corrige condición))
Pr. y te pongo a prueba por un tiempo/
Júlia: []s mi condi[k]ción
Sánchez: es =mi condción
Pr. =es mi condición ((escreve no quadro))
Sánchez: condición
Pr. condición, con tilde en la “o”. (…)

Neste caso, não sabemos se Júlia reconhece o seu erro, pois não o reformula oralmente,
porém pode tê-lo feito na escrita, caso tenha escrito a palavra condición com tal erro, haja
vista que o professor fornecia a forma correta das palavras de maneira oral e escrita (no
quadro).
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4.2.5.1 Reconhecimento da queda/adição de consoante em final de sílaba
Em sala de aula, observamos atitudes de reconhecimento da queda ou adição de
consoante em final de sílaba na produção de Milena, Ana, Micaela e Sánchez. No caso de
Micaela, o reconhecimento ocorreu apenas durante atividades de leitura.
A seguir, podemos ver como Milena autocorrige a palavra correctamente
imediatamente após a realização do erro:
Fragmento 121 – Aula 07/06
Professor corrige exercício de verbos no passado.
Pr. ((lê trecho do texto em que se encontra um verbo)) (...) fue destazado
como un cerdo, una hora después “había recordado”... ¿Había recordado?
Milena: no, yo usé el pretérito simple, no sé ‘se’ u[z]é co[]eta\
co[]ectamente (?)
Pr. ok, estoy de acuerdo contigo.

No teste de percepção, referente à produção espontânea, Milena produz a palavra
prácticas sem a consoante /k/ em final de sílaba, no entanto não reconhece tal erro. No trecho
122, Ana hesita ao produzir a palavra lectura, durante conversação espontânea, e, no
subsequente, averiguamos como a aluna reformula sua pronúncia, tendo o apoio da ortografia,
já que estava lendo um texto:
Fragmento 122 – Aula 21/06
Ana fala sobre o incentivo à leitura que seus tios dão aos filhos.
Ana: (…) desde pequeños mis tíos é:: incentiv[w] la le\ la lectura.
Fragmento 123 – Aula 15/03
Ana lê um texto.
Ana: el periodista por más ob[]jetivo que quiere ser, pasa inconscientemente
para la []edación\ []edacción de la noticia su po\ punto de vista polític[]
y su manera de analizar la []ealidad. Las noticias son []eda/ []edactadas
por dos o más periodicistas
Pr. periodistas
Ana: periodistas ((ri)) ((continua a leitura))

Em sala de aula, Micaela não reconhece a ocorrência da consoante em final de sílaba na
sua produção espontânea, apenas em atividades de leitura, nas quais hesita ao ler as palavras
estructurales e acceder. Nesses casos, verificamos que a aluna tem o apoio da grafia ao
realizar ambos os vocábulos, e, ao produzir o segundo, recebe também o auxílio do professor,
o que facilita ainda mais a reformulação do seu erro:
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Fragmento 124 – Aula 05/04
Micaela lê um texto.
Micaela: (…) un techo con valo ‘e’ =grie\
Pr. =OU grietas ((fala simultaneamente à aluna))
Micaela: o grietas en las paredes den[]t[]n den[]t[]n problemas es\
estruc\ estructu-ra-les.
Fragmento 125 – Aula 26/04
Micaela lê um texto.
Micaela: si todavía no tiene usted los []cinco años\
Pr. ai ai, ¿cuántos? (.) VEIN=ticinco.
Micaela: =ticinco.
Pr. eso
Micaela: veinticinco años, pu[]de usted a\ ace…
Pr. acceder
Micaela: acceder a a alguno de (.) estes\ estos po\ puestos. (…)

No teste de percepção referente à produção espontânea, Micaela reconhece que
produziu a palavra actor sem a consoante /k/ e que, em seguida, efetuou a sua correção, no
entanto afirma que não tinha certeza da realização correta do vocábulo. Tal incerteza se reflete
na produção hesitante e entrecortada observada nos fragmentos anteriores, ainda que tenha a
aluna o apoio do texto escrito.
Fragmento 126 – Teste de percepção
Micaela: Tem palavras que eu também não sabia se eu tava falando certo,
que era actor... não sei se é assim, actriz. Eu sei, eu sei que tem um ‘c’ que
fica mais... ((aluna não termina a sentença)) (.) aí então, cê pode ver que eu
vou\ eu vou falando mais baixo quando eu não sei.

Sánchez, por sua vez, hesita ao produzir a palavra construcción, e formula sua hipótese
a partir da regra da sua LM, que, nesse caso, é diferente da regra da LE. Já no fragmento 128,
o aprendiz se distancia do padrão do português na tentativa de se aproximar ao do espanhol,
entretanto produz uma forma alheia a ambos os idiomas, que é então reformulada pelo aluno,
mediante o uso do monitor. Ao proceder à reformulação da palavra método, vemos que
Sánchez parte de regras da sua LM (utilização da vogal média-baixa [], não utilização da
consoante /k/ em final de sílaba, neutralização entre as vogais /o/ e /u/ em posição átona
medial) e de regras da LE (não utilização da consoante /k/ em final de sílaba, não
neutralização entre /o/ e /u/ em posição átona final). Nesse momento, também observamos
que o professor fornece a palavra a Sánchez, que novamente reformula sua pronúncia, agora
com base na fala do docente:
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Fragmento 127 – Aula 29/03
Pr. fala sobre a construção de paradores nacionales no Brasil. Sánchez dá
sua opinião.
Sánchez: Las playas de ‘lo’ nordeste, el gobierno ha\ yo creo que []s
mej[]r eh:: (.) []mpliar las áreas de de constru\ construción de hot[]les
internacionales ‘do’ que co\
Pr. que ((corrige ‘do que’))
Sánchez: que construir hot[]les (?)
Fragmento 128 – Aula 14/06
AA. e pr. falam sobre a educação escolar infantil.
Sánchez: (…) esas ‘crianças’ ((que recebem estímulo dos pais)) se quedan a
una:: u u una []da ((edad)) de cinco años, se desenvolve\ se desar[]llan
mucho más que los otros. Por e[]to es\ tenemos que pensar cual sería lo
m[k]todo\ lo m[]t[]=do\
Pr. =m[]todo
Sánchez: lo m[]todo impo[]tante para:: aplicar a los chicos. (…)

O fato de o professor realizar a abertura vocálica parece ter influenciado a produção do
aluno. Conforme indicam os nossos dados, essa realização não é recorrente na fala do
docente, no entanto, é importante que estes profissionais estejam atentos à própria produção
para não chegar a influenciar negativamente o desenvolvimento da IL dos alunos.
No fragmento seguinte, Sánchez novamente elabora sua hipótese partindo do
distanciamento do português e do espanhol, o que reflete o esforço contínuo do aprendiz em
aproximar-se das regras próprias do idioma estrangeiro. O uso da estratégia de pedido de
confirmação, evidenciada pelo tom interrogativo com que realiza a palavra em que acrescenta
a consoante /k/, possibilitou que o aluno obtivesse do professor a forma correta e assim
pudesse confirmar ou não sua hipótese:
Fragmento 129 – Aula 14/06
Pr. e AA. fazem exercício que consiste em organizar as letras de algumas
palavras do texto que estão embaralhadas.
Pr. deshidratación
Sánchez: ¿-DRA[k]tación?
Pr. deshiDRAta\ como en portugués\ no, no es como =en portugués
Lucas: =no (.) =Tiene la “hache”
Sánchez: =(?)\ ((fala ao mesmo tempo que Lucas))
Pr. “hidratación” con “des” adelante ((procura pincel para escrever no
quadro)). Continúa, Star.

4.2.5.2 Não reformulação da queda/adição de consoante em final de sílaba
O caso seguinte ilustra uma ocasião em que Sánchez não reformula a queda do /k/ em
final de sílaba na palavra colectiva, mesmo após o contato com a forma correta fornecida pelo
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professor. O fato de sua atenção estar focada principalmente no conteúdo da sua fala
provavelmente colaborou para que não percebesse seu erro ou não desse importância ao
mesmo:
Fragmento 130 – Aula 05/04
AA. conversam sobre preconceito no trabalho.
Sánchez: (…) entonces ‘as’ veces nosotros nos enc[we]ntramos y algunos di\
di[g]en\ di[x]en
Pr. di[s]en ((dicen))
Sánchez: dicen []s é:: []s un preju\ prejuicio? No, po[]que en nuestro::
ãh:: consciencia coletiva
Pr. nuestra consciencia colec=tiva
Sánchez: =coletiva, eh:: nosotros carga\ cargamos estas\
Pr. cargamos
Sánchez: esas cosas, por esto no []s pre\ prejuicio

4.2.6 Variações na pronúncia da consoante /x/ e confusão entre as consoantes [x] e [s]
As variações referentes à pronúncia da consoante fricativa velar surda /x/ no espanhol,
representada pelos grafemas ‘g’ (diante das vogais /e/ e /i/) ou ‘j’, foram observadas na fala de
Maria de Lourdes, Ana, Milena, Júlia e Sánchez. A seguir apresentamos os sons encontrados
na fala de cada um destes aprendizes.
Na produção de Maria de Lourdes, verificamos a ocorrência dos sons [], [], [z], [] e
[s], que resultam da transferência dos padrões da LM a palavras semelhantes no português e
no espanhol, como podemos ver nos exemplos a seguir encontrados na fala da aluna: som []:
de[]o (dejo), [] (jefe); som []: fra[]ili[z]ada (fragilizada), [] (generalmente),
[] (junto), ‘ (periódico), [] (Ángela), []usta (justa), [] (gente); som
[z]: e[]cicio (ejercicio), e[z]emplo (ejemplo); som []: traba[]é (trabajé), traba[]e
(trabaje), seme[]nza (semejanza), som [s]: [] (pajarito), di[s]e (dije), []
(dijeron). Além dessas ocorrências, encontramos dois casos que revelam uma tentativa de
aproximação da LE, mediante o distanciamento da LM: [o], em espanhol jugaba, e em
português, ‘jogava’; e de[]o, em espanhol dejo, e em português ‘deixo’.
Ana produz o som [z] nas palavras ejemplo e ejercicios em diferentes aulas e em mais
de uma ocasião. Também estes casos ilustram uma transferência da regra da LM à produção
em LE. Como vemos na próxima seção, tal erro é reconhecido pela aluna em sala de aula.
Milena, por sua vez, realiza as mesmas palavras, porém com a sequência /ks/, sem apresentar
qualquer tipo de reconhecimento deste erro em sala de aula. No teste de percepção,
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verificamos que a aprendiz produz o vocábulo ejemplo com o fone [z], e reconhece tal erro
durante a audição da gravação da sua fala espontânea. Ao reformulá-lo, entretanto, a aluna
realiza a sequência /ks/, tal como havia feito em sala de aula, como podemos ver no trecho
seguinte:
Fragmento 131 – Trecho do teste de percepção
Milena: Eu percebi o ‘e[z]emplo’ (...) o:: ‘x’ do ‘exemplo’ devia ser
[ekzeplo] né... Ou não? ((silêncio)) Nossa! Não sei falar isso! ((sorri)) Eu
não sei, mas errado tá, porque som de ‘z’ não pode ser assim. Eu falei
e[z]emplo. ((sorri))

Observamos que a pronúncia /ks/ adotada por Milena para esse contexto é própria da
sua IL, elaborada mediante a associação do grafema ‘x’ da palavra ‘exemplo’ do português ao
som que o referido grafema representa em espanhol: /ks/. No entanto, assim que formula tal
hipótese, a aprendiz a questiona, percebendo que ela pode estar incorreta, e, com surpresa, se
dá conta de que não sabe a pronúncia de ejemplo em espanhol. Verificamos, portanto, que a
aluna reconhece seu erro, embora não saiba a forma correta. Esse caso mostra, por um lado,
como as semelhanças parciais entre o português e o espanhol confundem a aprendiz, levandoa a formular uma hipótese alheia a ambos os idiomas, com base na relação entre o grafema ‘x’
da LM e o som /ks/ que representa na LE. Por outro lado, vemos como tal hipótese (ou regra)
ocorre com uma certa ordem e coesão na IL da aprendiz (NEMSER, 1971 [1994]) sem que ela
perceba, ao menos até o momento em que analisa e comenta os erros que reconhece na
própria produção durante o teste de percepção. Além dessas ocorrências, observamos na fala
de Milena casos isolados do verbo trajo como tra[jo], e do verbo jugó como [o]gó.
Na produção de Júlia, encontramos instabilidade, e certa confusão, na realização das
conjugações do verbo decir em várias aulas, ou seja, a aluna produz formas como di[s]ieron
(dijeron), di[x]e (dice) e di[x]en (dicen), as quais em espanhol ocorrem, respectivamente,
como di[x]eron, di[s]e ou di[]e, e di[s]en ou di[]en, conforme o dialeto do falante. O
fragmento seguinte ilustra a primeira ocasião, por nós registrada, em que a aluna hesita ao
produzir o verbo decir, e inclusive utiliza a estratégia de pedido de confirmação, por meio de
tom interrogativo, para verificar uma das suas hipóteses. É evidente que a aluna reconhece o
erro, ou melhor, o ambiente exato em que ocorre o erro, no entanto não tem certeza de qual é
o som adequado para tal contexto, pois sua IL ainda não incorporou a forma própria da LE.
Haja vista a dinâmica do ato comunicativo, a conversação prossegue sem que Júlia obtenha a
confirmação ou não de suas hipóteses, o que favorece que ela opte, logo em seguida, pela
hipótese incorreta:
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Fragmento 132 – Aula 15/03
AA. conversam sobre homeopatia.
Lucas: No, no son todos los cas[]s que adelantan. Hay casos que\
Júlia: ¿Hay estudios que di[s]en\ ¿di[x]en? =é:: por[]que…
Lucas: =é:: los físicos, hay estud[o]s físicos =en la física cu[]ntica
Júlia: =sí, pero:: ((fala simultaneamente a Lucas)) ¿hay estudios que di[x]en
é:: para ‘ello’ ‘adiantó’ por eso eso eso, para mí no ‘adianta’ por eso eso?

Nas aulas subsequentes, observamos que a aluna continua produzindo formas como
di[x]e (dice), di[x]en (dicen), di[s]ieron (dijeron), sem hesitar ou autocorrigir-se, no entanto,
também produz formas corretas como di[s]en (dicen). Isso mostra que a IL da aprendiz ainda
apresenta instabilidade com relação ao padrão do verbo decir, necessitando feedback e insumo
adequado para incorporar a hipótese correta.
Na fala de Sánchez, tais ocorrências também foram observadas, sobretudo nas
conjugações do verbo decir, porém não se restringem a elas, como podemos ver na sequência:
di[x]er (decir), di[]en (dicen),  (digo), [] (decían), di[x]endo (diciendo),
di[x]emos (decimos),  (interesante), [xwares] (Suárez) (L), pare[x]e (se parece),
ejér[x]ito (ejército). Na maioria dos casos apresentados, observamos que há uma tentativa por
parte dos alunos de se aproximar da LE a partir do distanciamento da sua LM.
4.2.6.1 Reconhecimento das variações na pronúncia de /x/
As atitudes de reconhecimento das variações na pronúncia da consoante /x/ foram
observadas em sala de aula na fala de Ana, de Júlia (apresentada na seção anterior), de
Sánchez e de ML. Júlia foi a única aluna que apontou no questionário ter problemas na
pronúncia de /x/. Milena, por sua vez, reconheceu esse tipo de erro no teste de percepção
referente à produção espontânea (também apresentado na seção anterior). Nos fragmentos
seguintes, podemos ver como Ana autocorrige a realização do som [z] na palavra ejemplo,
imediatamente após a sua realização:
Fragmento 133 – Aula 31/05
Ana fala sobre os fatores que são levados em consideração para a veiculação
de uma publicidade em um meio de comunicação.
Ana: (...) é:: tiene ca[w]cul[]s matemáticos de a[w]canc[], [] ((de)) é::
Pr: el ‘ibope’ es llevado en consideración
Ana: sí, muchas cosas ‘são’ [l]evadas, por e[z]emp\ por e[x]emplo cu]ntas
‘pessoas’ v[]n a asistir (.) =VER
Pr. =VER ((fala simultaneamente à aluna))
Ana: v[]n a ver é:: o oír, leer.. ãh.. que sea.. (…)
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Fragmento 134 – Aula 14/06
Pr. pergunta aos alunos se já fizeram alguma dieta.
Ana: (…) hice (.) con un nutricionista, pero una []eeducación alimentar
Pr. y ¿conseguiste seguirla? (.) o =¿era demasiada ensalada?
Ana: =el problema\ no, no era\ eh:: era ‘eras’ buena pero\ después de tres
cuatro meses ‘comendo’ la MISma cosa todos =los días…
Pr. =¿tres, cuatro meses? ((surpreso)) =‘ce aguentô’ mucho!
Ana: =no, yo hice tres meses\ ¡mucho! Es (.) (.) eh…
Pr. y ¿qué era? ¿consistía en mucho qué?
Ana: ãh?
Pr. ¿Qué era ese lo mismo?
Ana: ‘não’, e\ era\ tenía un:: por e[z]e\ por e[x]emplo, el ca\ é:: ‘café da
manhã’?
Pr. aham. Desayuno.
Ana: desayuno, era todos los días la misma cosa.

Verificamos vários momentos nas produções de Ana em que ela utiliza termos da sua
LM para se expressar na LE. Com relação às realizações da palavra ejemplo, vemos que a
aluna primeiramente recorre à regra do português para em seguida, por meio do monitor,
acessar a regra do espanhol, o que nos leva a concluir que esta ainda não foi adquirida (no
sentido de KRASHEN, 1982) pela aprendiz no contexto lexical mencionado.
Sánchez, por sua vez, hesita ao produzir o verbo decir conjugado nos dois fragmentos
apresentados a seguir. No primeiro destes fragmentos, o aluno elabora diferentes hipóteses, na
tentativa de adequar a sua pronúncia à LE, sendo que a segunda delas, a realização da
fricativa velar surda [x], coincide com a que o aluno utiliza no fragmento subsequente, e em
várias outras ocasiões, para o verbo decir e para outras palavras, sobretudo que contêm o
fonema /s/ (cf. seção anterior). Vemos que esta hipótese, alheia tanto ao português como ao
espanhol, é empregada de maneira persistente pelo aluno, de maneira especial no verbo decir,
e é reformulada pelo mesmo somente após a correção do professor:
Fragmento 135 – Aula 05/04
AA. conversam sobre preconceito no trabalho.
Sánchez: (…) entonces ‘as’ veces nosotros nos enc[we]ntramos y algunos
di\ di[g]en\ di[x]en
Pr. di[s]en ((dicen))
Sánchez: dicen []s é:: []s un preju\ prejuicio? No, po[]que en nuestro::
ãh:: consciencia coletiva
Pr. nuestra consciencia colec=tiva
Sánchez: =coletiva, eh:: nosotros carga\ cargamos estas\
Pr. cargamos
Sánchez: esas cosas, por esto no []s pre\ prejuicio
Fragmento 136 – Aula 31/05
Sánchez fala sobre alguns termos ou expressões que, na sua opinião, são
próprios da língua espanhola.
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Sánchez: (...) Estoy pens[]ndo lo ‘seguinte’, po[]que “gr[]n sala”, “gr[]n
casa” es:: típico de la lengua hisp[]nica. Si nosotros di\ di[x]emos
Pr. decimos
Sánchez: decimos é:: “casa gr[]nde”, é:: [] la misma cosa, mas se
pare[x]e ((parece)) más con esp[]ñ[]l para inte[]nacionales, para:: hablar
(?) ¿entiendes? ¿comprendes? (…)

Na fala de Maria de Lourdes, encontramos uma atitude espontânea de reconhecimento
da variação na pronúncia de /x/, quando a aluna reformula o vocábulo [] ‘chefe’, que falou
em português, para [xe] jefe, em espanhol (cf. fragmento 5). Em outras ocasiões, a aluna é
corrigida pelo professor, o que possibilita que reformule o seu erro, como podemos ver a
seguir:
Fragmento 137 – Aula 05/04
Júlia pergunta para ML sobre possíveis causas que provocam o
desterramento.
Júlia: ‘E’ ¿por qué é:: se dest[][]a la\ embajo\ debajo de la casa? ((pergunta
para ML))
(…)
ML: ((fala para Júlia)) puede ser que ‘lá’ había\
Pr. allá había
ML: allá había materia[w] é::
Sánchez: ‘lixo’ né?
ML: ‘lixo’, materia[w] org[]nic[] que que ‘decompos’ y ‘saiu’ é::
(carregado)... p[]de ser t[u]d[] [i]sto [] ((pr. conversa com outros
alunos enquanto ML fala))
Pr. ô, ô... [x]unto ((junto))
ML: [x]unto (.) y\
Sánchez: aterro sanitario... (…)

4.2.7 Variações na pronúncia da consoante /r/

O erro referente à variação na pronúncia da consoante /r/ foi observado na produção dos
alunos tanto em posição silábica pré-nuclear (início de sílaba) como em posição silábica pósnuclear (final de sílaba). Em posição silábica pré-nuclear, verificamos a variação entre a
fricativa velar surda [x], decorrente de interferência interlinguística, e o tepe alveolar [],
forma própria da IL, na fala de Lucas, Maria de Lourdes e Star, como podemos ver em
algumas palavras produzidas por eles:
Lucas: ] (resuelvan), []eceta, ocu[] (ocurrir), []esina 2,
[], [], [], ocu[]ió (L), [x]elajante (relajante), co[]
(correr), ho[x]ores (horrores), []evistas (revistas), ‘hemo[x]ágico’,
‘hemo[x]ágica’, pe[x]o (perro)
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ML: co[]upción (corrupción) (L), []opas (ropas), te[]ible (terrible),
piza[]a (pizarra), aho[]o (ahorro), co[]igido (corrigido), []ealice (realice),
ce[]ada (cerrada), []ecuerdo (recuerdo), pe[]o (perro), []ita (Rita),
deza[]ollo (desarrollo), [x]eflej[]n (reflejan) (L), [] (arrancando),
[x]aíz (raíz), [x]esponsabilidad, [] (ahorro), ‘hemo[x]á[x]iqo’
(‘hemorrágico’), [x]eírse (reírse), [x]ecu[]sos (recursos), ‘[x]edigir’
(redactar), guita[x]ista (guitarrista), ce[x]ada (cerrada), [] (ahorro)
Star:  (realizados) (L), []evolución (revolución), []eclama
(reclama), []ebistas (revistas) (L), ciga[]illo (cigarrillo) (L), []eclaman
(reclaman), []úbia (rúbia), []educir (L), co[]ige (corrige), a[]egle
(arregle) (L), [xese] (recién) (L), [x]egistrado (registrado) (L),
e[(error), [x]egión (región), [x]efri[x]eradores (refrigeradores) (L),
eprueban (reprueban)

Na produção de Júlia, Micaela, Milena e Ana, encontramos sobretudo a realização do
tepe alveolar []. Na fala de Sánchez tal realização também foi observada, no entanto, sua
ocorrência foi relativamente menor, pois o aluno, em inúmeras ocasiões, produziu a consoante
/r/ corretamente, isto é, como vibrante múltipla [r]. Os demais aprendizes também produziram
esta consoante corretamente, porém em um número mais reduzido de ocorrências. A seguir,
apresentamos exemplos do tepe alveolar [] na fala de Júlia, Micaela, Milena, Ana e Sánchez:
Júlia: []ápidas (rápidas), []eglas (reglas), tie[]a (tierra), co[]cto
(correcto), []opa (ropa), te[]eno (terreno), []ec[e]bir (recebir), []
(erramos), ‘fo[]ó’ (forró), pe[]o (perro) (L), guita[]a (guitarra)
Micaela: (ratitos) (L), co (correo) (L), cu(L),
]estaurante (L), (rayo), (carro), to (correcto),
te]ibles (L)  (derrabe) (L), ar (realizar) (L), cada
(arriscada) (L),  (L), (L), epública (L)
Milena: abu[]ido (aburrido), []odobia (rodovia), aho[]o (ahorro),
[]esp[o]stas (respuestas), []equiere (requiere) (L), []obo (robo), []opa
(ropa), []euni[] (reunir) (L), guita[]ista (guitarrista) (L), ca[]e[]a
(carrera), []odrigo (Rodrigo) (L), []efleja (refleja) (L), fo[]ó (forró)
Ana: e[]mos (erramos), []equisitos (requisitos) (L), []ecién (recién),
[]ebolucionario (revolucionario) (L), []ob[]rto (Roberto) (L),
[]apidamente (L) (rapidamente), []eveló (L) (reveló), []isadas (L)
(risadas), [ayos (rayos)(L), pe[]o (perro)
Sánchez: []espondí (respondí), [] (ritmo), co[]cto (correcto),
ba[]il (barril), []adio (radio) (L), []egión (región), pe[]o (perro), co[]cto
(correcto), a[]oz (arroz), []ecue[]do (recuerdo)
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Sánchez e Lucas apresentaram ainda em sua produção o som fricativo []. No entanto,
este se restringiu a poucas palavras, tais como: ‘respondendo’, rodilla e repetir (na fala de
Sánchez), e ocurrir e perro (na fala de Lucas). Esta realização, assim como a do tepe alveolar
[], ocorre mediante o processo de aplicação incompleta ou de simplificação da regra da LE, e
revela a tentativa dos aprendizes de se aproximar da pronúncia [r] da LE, que, por sua vez,
não ocorre no seu dialeto do português (CARVALHO, 2004).
Em final de sílaba, alguns alunos apresentaram oscilação entre a retroflexa [], comum
no seu dialeto do português, e o tepe alveolar [], comum na maioria dos dialetos do espanhol.
Na produção em espanhol de Ana e Maria de Lourdes, também observamos algumas
ocorrências da fricativa velar [x], a qual foi verificada no seu dialeto materno (ou idioleto, no
caso de ML), em palavras como po[x]que (porque) (retirada da entrevista feita com ML), e
cu[x]so (curso), ce[x]tinho (certinho), conve[x]sa (conversa), entre outras, (retiradas da
entrevista feita com Ana). No idioleto de Ana, a retroflexa [] também pode ocorrer seguida
da fricativa velar [x], como na palavra pe[]gunto (pergunto), também retirada da entrevista
feita com a aluna.
Por fim, a retroflexa alveolar [] em posição final de sílaba ocorreu de maneira
persistente na produção em LE de Micaela na palavra porque, e, na produção de Lucas,
Sánchez, Ana, Star e Maria de Lourdes ocorreu em diferentes contextos lexicais, como
podemos ver na sequência, onde também apresentamos exemplos da ocorrência da fricativa
velar [x] na fala de Ana e ML:
Lucas: ale[]gia (alergia), ene[]gía (energía), po[]que (porque),
o[ganism, modula[] (modular), la[go, selecciona (seleccionar) (L),
[saka] (sacar), sona (persona) (L), de (tarde) (L), [x (Jorge)
(L), escucha[] (escuchar) (L), quebra[]la (quebrarla), po[] la (por la)
Sánchez: po[]que (porque), pa[]te (parte), pe[]sona (persona), acue[]do
(acuerdo), compra[]la (comprarla), ma[]ca[] (marcar), 
(Córdoba), su[] (sur), sue[]te (suerte), este[]lina (esterlina), impue[]ta
(importa) (L), dolo[] (dolor), v[]bo (verbo) (L), pe[]fecta (perfecta),
tu[]bio (turbio) (L)
Ana: po[]que (porque), po[] (por) (L), impo[]nte (importante), pa[]te
(parte), pe[]sona (persona), luga[] (lugar) (L), practica[] (practicar),
o[]g[]nica (orgânica), medi[x], come[x]ciales, e[x]m[]na, info[x]ma[x]
(informar)
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Star: profeso[] (profesor), lee[] (leer) (L), exting[(extinguir) (L),
tr[]sf[]ma (transforma)

ML: da[]le (darle), fo[]talece[] (fortalecer) (L), may[] (mayor), habla[]
(hablar), f[]ma (forma), ma[]tes (martes), pl]cha[] (planchar),
mi[]coles (miércoles), inter[]n[]t (internet), ma[]ques (Márquez),
lev[]nta[]se (levantarse), pe[]sona (persona), pe[x]sonalmente, escribi[x]la
(L), trata[x]lo (L) (tratarlo), complace[x]lo (L) (complacerlo)

4.2.7.1 Reconhecimento das variações na pronúncia da consoante /r/

No questionário, os alunos que apontaram perceber na sua fala inadequações na
pronúncia da consoante /r/ pré-nuclear foram Lucas, Júlia, Maria de Lourdes e Sánchez. Já
Milena indicou perceber na sua produção inadequações com relação ao /r/ pós-nuclear,
entretanto, este erro praticamente não ocorre na fala da aluna, diferentemente do referente à
consoante /r/ pré-nuclear.
Milena afirma, no teste de percepção e na entrevista, que a consoante /r/ pós-nuclear
deveria ser produzida como vibrante múltipla [r], porém enfatiza que não a realiza dessa
forma, por isso considera sua pronúncia incorreta:
Fragmento 138 – Teste de percepção
Milena: esse ‘r’ no final das sílabas, eu não consigo que ele fique tão
intenso ainda. Não parece nem que ele é esse ‘r’\ o ‘r’ vibrante. (...) Não
fica o ‘r’ do goiano, mas também não... ((chega a ser tão vibrante))
Fragmento 139 – Trecho da entrevista
Milena: Esse ‘r’ aqui ((referindo-se ao que se encontra em final de sílaba,
que marcou no questionário)) é aquele mesmo problema o tal do ‘ca[r]ta’.
Eu sei que eu não pronuncio o tempo inteiro [karta]. Eu não dou esse tom
vibrante no ‘r’ que tá entre as palavras, então, não sei. Eu nem sei o que eu
falo. Eu acho que eu falo uma coisa tipo ca[]tá ((faz um retroflexo
“cortado”)). Eu corto, entendeu?

Podemos constatar que a percepção que a aluna tem da sua pronúncia não é precisa,
como ela própria comenta, porém é suficiente para que a considere incorreta, haja vista que
reconhece não produzir a vibrante múltipla [], isto é, a forma que considera correta. Em
espanhol, entretanto, além da referida consoante vibrante, pode ocorrer em final de sílaba o
tepe alveolar [] (além de outros alofones dialetais) (QUILIS, 1997; RAMÍREZ, 1996), forma
esta que observamos na produção de Milena e que ela não soube definir.

192

Nesse caso específico, a percepção imprecisa da própria pronúncia não trouxe nenhum
malefício, que tenha sido identificado por nós, à produção ou participação da aluna em sala de
aula durante a realização dessa pesquisa. Entretanto, a aprendiz relatou na entrevista que nos
semestres anteriores quase não falava espanhol, nem durante as aulas, pois acreditava que sua
pronúncia era muito ruim. Soube que isso não procedia quando fez uma viagem a Buenos
Aires, onde teve que falar espanhol para se comunicar com os nativos e percebeu que era
compreendida. Este fato nos revela como a crença da aluna com relação à percepção da
própria pronúncia, e, por extensão, a como deve ser a pronúncia quando se comunica em uma
LE (muito boa, como a do nativo), agia em desfavor à sua produção em LE:
Fragmento 140 – Trecho da entrevista
Milena: (...) eu sempre achei que nunca ia conseguir falar espanhol por causa
da pronúncia dessas dessas letrinhas assim que surgem o tempo inteiro e que
são diferentes do português. Mas agora até que não, agora é uma coisa que tá
tá melhorando aos poucos. (...) teve uma época que eu não falava mesmo,
nem em aula, nem\ eu não falava espanhol. E foi bem de repente. Eu fiz uma
viagem pra Buenos Aires ano passado e foi assim foi meio na marra. Foi
uma percepção que foi de repente, (...) foi uma revelação quase, (...) eu
cheguei lá eu tive que falar aí eu descobri que dava pra\ que eu era
compreendida, que o jeito que eu tava falando mesmo achando que não era
nada, que as pessoas tavam entendendo o que eu tava falando. (...) eu percebi
que a minha pronúncia não tava tão ruim quanto eu achava.

A percepção repentina de que era compreendida por nativos ao falar espanhol, e de que
sua pronúncia não estava tão ruim, fez com que Milena assumisse uma nova atitude diante da
língua e da aprendizagem da LE. Ela passa a arriscar-se mais e a interagir com outros falantes
do idioma, assim como passa a perceber que aos poucos sua pronúncia vai melhorando (tendo
um avanço gradual). É importante ressaltar que foi na interação e na relação com o outro que
Milena se reconheceu capaz, possibilitando sua mudança de atitude e impulsionando sua
aprendizagem da LE.
Júlia, por sua vez, não aponta especificamente, no teste de percepção, as palavras em
que realizou tal consoante de forma inadequada, no entanto, afirma que precisa aperfeiçoar a
pronúncia da vibrante /r/, pois muitas vezes não a diferencia do tepe //. Para Júlia, assim
como para Lucas, falar corretamente tal consoante é difícil, sobretudo quando se está falando
rápido e não há muito tempo para pensar na própria produção:
Fragmento 141 – Trecho da entrevista
Júlia: o ‘r’ inicial ou ‘rr’... []apido e co[r]er. Eu acho difícil pôr diferença
nisso.. porque é só o tempo que eu continuo falando o ‘r’ né, e aí na pressa
de falar eu acabo falando co[]er mesmo. Então eu:: muitas vezes pronuncio
errado.
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Fragmento 142 – Trecho da entrevista
Lucas: [pero] [perxo]. Tem hora que esse ‘erre’, que esse ‘doble erre’,
quando eu paro pra pensar eu até consigo, mas às vezes quando eu tô falando
rápido, escapa. É:: [irita] ((risos)) alguma coisa assim.

Maria de Lourdes afirma que ainda não sabe realizar tal som adequadamente. Na
verdade, diz que, por ter um problema na garganta, nem tenta pronunciá-lo tão bem como
deveria, embora consiga, justamente para poupar sua garganta. De fato, em sala de aula, ML
produz a vibrante múltipla [r] em poucas ocasiões. Segundo ela, assim que fizer a cirurgia
para resolver tal problema vai melhorar na pronúncia dessa consoante:
Fragmento 143 – Trecho da entrevista
ML: Acho que é porque eu ainda não sei rosnar muito bem. Eu chamo isso
aí de rosnar. ((ri)) É porque é um ‘r’ arrastado... assim, eu tenho impressão
que no meu caso como eu tenho um problema de garganta, então eu
ainda vou melhorar isso aí. Porque pra mim falar esse ‘r’ ainda me dói um
pouquinho. (...) É porque eu devo fazer operação agora em mim, mas eu
tenho algumas berruguinhas nas cordas vocais, então pra mim dói um
pouquinho. Então eu não tento falar assim tão bem como eu acho que eu
deveria. Se eu tentar eu falo. Mas pra poupar a garganta, e como eu uso
muito a garganta né, então... mas é, eu sinto isso aí, eu acho que eu poderia
falar melhor, mas acho que pro segundo semestre vai melhorar, porque aí eu
vou tá com a garganta perfeita ((faz o ‘r’ vibrante)).

No teste de percepção, referente à leitura, Maria de Lourdes reconhece que produziu a
consoante /r/ com inadequação em parte das palavras em que isso aconteceu. Lucas, no
mesmo teste, aponta que produziu tal inadequação em duas palavras, entierra e Urrutia, as
quais realizou, respectivamente, como entie[]a e U[r]ut[]ia. No entanto, esta segunda foi
realizada corretamente pelo aluno, enquanto outras, não apontadas pelo mesmo, foram
realizadas de forma incorreta. Isso nos leva a concluir que, embora reconheça a presença de
erros fonéticos na sua produção, o aprendiz tem certa dificuldade de identificar quando a
pronúncia está adequada e quando está inadequada em sua produção.
Em sala de aula, verificamos atitudes de reconhecimento dos erros referentes à
realização da consoante // na produção de Sánchez e Micaela. Nos fragmentos seguintes,
observamos como Sánchez e Micaela insistem, esta um pouco mais que aquele, até
autocorrigir o seu erro:
Fragmento 144 – Aula 03/05
AA. falam sobre valores de imóveis.
Pq. (…) no sé si va a valorizar ese de 125 mil, ¿entiendes?
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Sánchez: dep[je]nde de la [x]e\ de la [x]e\ [r]egion, po[]que po[] ejemplo
adonde yo (…) adonde yo vivo a cada año que pasa, un:: l[]te (.) ((faz gesto
indicando um quadrado))
Pr. se pone más caro
Sánchez: cinco mil cada año. (...)
Fragmento 145 – Aula 14/06
AA. leem perguntas sobre o áudio que vão ouvir.
Micaela: ¿Está cor[]cto [xelasoa]
((relacionar)) la l[]ctura con el arte literari[]?
Pr. ¿relacionar la lectura con el arte.../
Micaela: literari[].
Pr. Eso. (…)

Sánchez, em outra aula, mesmo com a ajuda do professor, demonstra bastante
dificuldade para reformular corretamente a pronúncia da palavra registra. Como o próprio
aluno afirma na entrevista, palavras que apresentam os sons [r] e [x] muitas vezes o
confundem, fazendo com que produza a consoante /r/ de forma inadequada (cf. também
fragmento 144):
Fragmento 146 – Aula 26/04
Sanchez lê um texto.
Sánchez: (…) como hace unos días en Yug[]slavia (?) a penas []
Pr. a penas [r]egistra
Sánchez: [-
Pr. despacio, [r]e
Sánchez: [r]e
Pr: gistra
Sánchez: gistra
Pr. ahora todo, [r]egistra
Sánchez: [ ((ri))
Pr. trabalenguas ‘né’?
Sánchez: [-- el goteo [r]egular de:: noticias que dan cuenta de una
nueva víctma (…)

Em outro caso, vemos que Sánchez utiliza uma estratégia, ou seja, faz uma pequena
pausa entre as palavras más e rápido, com o intuito de pronunciar adequadamente a consoante
/r/, o que demonstra seu esforço e preocupação com a pronúncia correta:
Fragmento 147 – Aula 19/04
Sánchez lê um texto.
Sánchez: (…) es más (.) [r]ápido, más eficaz por el momento (?) no pueden
hacerle som\ é:: sombra, anque
Pr. aÚNque
Sánchez: aúnque deberían hacer una apuesta más fue[]te.
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Ana e Milena, por sua vez, já não produzem o som [x] em início de sílaba, característico
de sua LM, mas sim o tepe alveolar [], próprio de sua IL. Nos fragmentos seguintes, não
podemos afirmar com segurança se as aprendizes reconhecem ou não o seu erro, pois não o
reformulam, assim como não apontam reconhecê-lo no questionário nem nos testes de
percepção. É pertinente ressaltar que Milena afirma realizar o // pós-nuclear de maneira
inadequada, entretanto, esse erro não ocorre de modo persistente na sua fala:
Fragmento 148 – Aula 19/04
Ana lê um texto.
Ana: (...) esa disminución salaria[w] puede deberse (…) aque[l]a may[]r
proporción de empleos se ha []e\ []egistrado entre los inmigrantes []ec\
[]ecién llegados.
Fragmento 149 – Aula 19/04
Milena lê as perguntas de uma atividade de áudio.
Milena: ¿Cuándo va a ser el []econos\ []econocimiento médico?

4.2.7.2 Reformulação das variações na pronúncia da consoante /r/ a partir do contato
com a forma correta fornecida pelo professor
Verificamos na seção anterior que dois dos oito alunos demonstraram de fato alguma
atitude de reconhecimento do erro referente à consoante /r/ em sala de aula. Por outro lado,
observamos algumas situações em que os alunos reformularam (ou tiveram a oportunidade de
reformular) sua pronúncia a partir do contato com a forma correta fornecida pelo professor.
No trecho a seguir, podemos ver que Sánchez utiliza diferentes estratégias para contar
uma história improvisada em espanhol, dentre elas o uso de termos da LM (‘encostadas’, ‘eu’,
‘parada’ etc) e o uso de palavra da LE adaptada à estrutura da LM (‘quedada’). Observamos
ainda o emprego da estratégia pedido de confirmação, para confirmar hipóteses com relação
ao léxico (‘parada’, ‘quedada’) e à pronúncia (arrecostadas). Neste último caso, vemos que o
aluno reformula corretamente sua pronúncia da consoante /r/, após novo fornecimento do
docente. Vemos que a repetição é também uma estratégia cognitiva que ajuda na
memorização do aluno:
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Fragmento 150 – Aula 31/05
Sánchez conta sua história improvisada.
Sánchez: (…) ‘e’ entonces nosotros encontramos las dos chicas
conve[]sando, ‘encostadas’ en mi coche, entonces ‘eu’ =’pe[]gunté’
Pr. =‘encostadas’ no ((ri))
Sánchez: ‘parada’?
Pr. no ((rindo))
Sánchez: ‘quedada’?
Pr. a ver ¿como diría ‘encostada’?
Sánchez: estab[]n:: ((pensando))
Pr. al lado
Sánchez: esta\ estaba al lado del coche
Pr. a[r]ecostadas
Sánchez: ¿a[]ecostadas?
Pr. a[r]ecostadas
Sánchez: a[r]ecostadas en el coche (…)

Em outro momento, em que o professor enfatiza a correção fonética da consoante /r/ na
palavra ahorro, vemos que ML e Star reformulam sua pronúncia após perceberem a diferença
entre a sua fala e a do professor. ML, entretanto, não chega a produzir a vibrante múltipla [r],
pois como ela mesma afirma na entrevista (cf. fragmento 143), esforçou-se pouco em produzila ao falar espanhol, devido ao problema que tem na garganta:
Fragmento 151 – Aula 05/04
Pr. pergunta a alunos como se diz ‘poupança’ em espanhol.
Pr. La ‘poupança’, ¿cómo se dice la ‘poupança’?
ML: [axoxo]
Pr. A-HO-[]O
ML: [a] ((fala baixo))
Pr. =Hay que pronunciar la ‘r’
Star: = a[r]o-[x]o ((fala baixo e simultaneamente ao pr.))
Sánchez: =Ah::: (?) ((fala ao mesmo tempo que pr. e Star))
Pr. A-HO-[r]O ((fala para todos os AA.))
Star: aho[r]o
Pr. Una cuenta de aHO[r]OS. (...)

Percebendo a dificuldade dos alunos em produzir a palavra ahorro, mais
especificamente a consoante /r/, o professor fornece a forma correta e pede que todos realizem
tal consoante repetindo sua fala (cf. fragmento 152). Novamente, observamos as distintas
produções dos alunos, buscando se aproximar da pronúncia da LE, um pedido de confirmação
de Milena, provavelmente para verificar sua pronúncia, e a realização de ML que transfere o
som do português:
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Fragmento 152 – Aula 05/04
Sánchez confirma o significado da palavra ahorro com o professor.
Sánchez: aho[]o, ‘conta de banco’?
Pr. CUENta bancaria. Cuenta de aho[r]o. =Cuenta de ahorro.
Star: =Cuenta de a[r]o[x]o ((fala simultaneamente ao professor))
Milena: ¿[ao]?
Pr. AHO-[r]O ((enfatiza ‘rr’))\
Star: =aho[r]o
ML: =a[x]o[x]o ((fala simultaneamente a Star))
Pr. Vamos por partes. A-HO/
AA: A-ho=[r]o
Pr. =[r]o, a-ho-[r]o, =a-ho-[r]o
Star: =¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe? ((fala simultaneamente à última
palavra do professor))
Sánchez: a – hache – o…
Pr. a – hache – o… (...)

Verificamos, no decorrer das gravações, que o professor realiza a consoante // prénuclear como vibrante [r] (sendo esta a mais recorrente), como assibilida [r] ou, em algumas
ocasiões, como retroflexa [], e a pós-nuclear como tepe [] ou como retroflexa [], sons
característicos do seu dialeto do espanhol. Na fala de Lucas e de Sánchez encontramos
algumas palavras realizadas com pronúncia semelhante à assibilada [r] do professor.
Entretanto, não podemos assegurar que tenha sido influência da fala deste, pois tal realização
pode ser uma tentativa dos aprendizes de aproximar-se da pronúncia da vibrante [r] da LE.
Por outro lado, observamos uma ocasião em que o professor produz a assibilada [r] e não é
compreendido por Star, que lhe pede para repetir a palavra errar, em que realizou tal som,
duas vezes:
Fragmento 153 – Aula 07/06
Pr. confere palavras de uma música.
Pr. (...) ojalá estuviera/
AA. equivocada
Pr. insisto aquí, reparen como no nos gusta u[z]ar en español e[]ado, hasta
porque está equivocado
Pr. recuerden que el verbo e[r]a[] ¿cómo se conjuga?
Star: ¿Cómo?
Pr. en presente, ¿cómo yo conjugo el verbo e[]a[]?
Star: ¿Cómo?
Pr. el verbo e[r]a[], ¿cómo conjugo en presente?
Star: ¿e[]o?
Pr. yo yerro, ahí que está. Yo =yerro ((não se escuta claramente a pronúncia
do professor))
Sánchez: =yerro? ((também não se ouve claramente a pronúncia do aluno))
Ana: ¿ye[]o?
Pr. tú ye[r]as... anoten ((escreve no quadro))
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Neste trecho também podemos ver como a variação entre [r], [] e [r] ocorre na fala do
professor e como os alunos não reformulam sua pronúncia tal como a do docente, mantendo a
realização do tepe [], comum na sua IL.

4.2.8 Variação na pronúncia das consoantes // e /n/

Na fala de algumas aprendizes observamos que há oscilação entre as consoantes // e /n/
em contextos lexicais específicos ou variados. Na produção de Milena, tal oscilação foi
identificada nas palavras pequeños, pequeñas e años; na de ML, principalmente em año, mas
também em outras palavras como engaño, dinero, albañil; e na fala de Star, em vocábulos
como años, sueño, ganador, soñaba, entre outros.
Na maioria dos casos a ocorrência do erro decorre de interferência interlinguística,
havendo a transferência de um padrão da LM a palavras que são semelhantes em português e
em espanhol. Na fala de ML, entretanto, verificamos a ocorrência de [n] em albañil, palavra
própria da LE, e, na fala de Star, encontramos este som [n] nas palavras soñaba e sueño, as
quais, em português, são realizadas com []: ‘sonhava’ e ‘sonho’, o que revela uma tentativa
de aproximação da LE, mediante o distanciamento da sua LM.
4.2.8.1 Reconhecimento da variação da pronúncia das consoantes // e /n/

O erro referente à realização da consoante // não foi apontado pelas aprendizes no
questionário. Em sala de aula, encontramos atitudes de reconhecimento desse tipo de erro na
fala de ML e Milena. Star somente reformula seus erros a partir do contato com a fala do
professor.
Maria de Lourdes produziu a palavra año como ‘a[n]o’ inúmeras vezes e em diferentes
aulas. Em alguns momentos também a realizou corretamente, ou seja, como a[]o. A seguir,
podemos ver as duas ocasiões em que ML autocorrige seu erro imediatamente após a sua
produção:
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Fragmento 154 – Aula 03/05
AA. conversam sobre investimentos.
ML: (...) pero la empresa que:: más ‘tieve’::
Pr. tuvo
ML: tuvo (.) ((faz gesto solicitando ajuda, pois não lembra a palavra))
Pr. ¿lucro? (.) o ¿prejuicio?
ML: No. La mej[]r empre[z]a del [no]\ [] pasado para inve\ para
invers ((olha para o professor))
Pr. invertir
ML: invertir fue la Petrobrás.
Júlia e Sánchez: sí. (…)
Fragmento 155 – Aula 05/04
ML fala sobre o texto que escreveu para o periódico: uma entrevista com
Fidel Castro.
ML: (...) ‘eu ia colocá que ele trata’\ ‘tratava’ Cuba com[] una hacienda de
él. Pero ‘p[je]sé’ (?) un vi[]jo de ochenta y un []\ [] []s ‘mío’…
((em português, meio))
Pr. ‘pior’ que… tú sabes que realmente porque de cierta forma él hace eso.
Él piensa que Cuba es de él. (…)

Verificamos nos trechos apresentados que o uso de gestos, solicitando ajuda, de
paráfrase, de termos da LM, entre outros, possibilitou que ML se comunicasse na língua-alvo,
a despeito de suas insuficiências linguísticas. Como aponta Cruz (2001, p. 199), e como
observamos neste estudo, “as estratégias de comunicação concorrem para a fluência dos
alunos, e devem ser incentivadas num momento inicial, porém com o cuidado de que não
levem à falsa impressão de um domínio da L-alvo”. Segundo esta autora, lançar um olhar
crítico e sistemático sobre a própria produção é uma maneira de continuar avançando, e uma
prática, ao nosso ver, que os próprios professores, além de adotar, devem incentivar os seus
alunos a ter. Ressaltamos que não se trata simplesmente de usar o monitor, mas de criar
momentos ou estratégias que possibilitem a reflexão do desenvolvimento da IL, sem truncar o
processo comunicativo.
No fragmento seguinte, vemos que Star lê um trecho de um texto, que devia ser
completado com verbos no passado. Ao ler uma de suas respostas (‘suenaba’), a aluna o faz
de maneira interrogativa, o que por um lado indica sua insegurança quanto à forma que
produziu e por outro indica que está pedindo auxílio, justamente para confirmar ou não a
hipótese formulada. Nesse caso, entretanto, não sabemos ao certo se a incerteza da aluna
reside especificamente na pronúncia da consoante // ou se em outro aspecto (ditongo [we],
conjugação do verbo etc). Além da palavra ‘sue[n]aba’, reformulada após a correção do
professor, a aprendiz realiza ainda ‘so[n]ado’, que também é reformulada após o auxílio do
docente:
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Fragmento 156 – 07/06
Star lê trecho de texto que AA. deviam preencher com verbos no passado.
Star: (…) siempre ¿suenaba?
Pr. soñaba ((escreve no quadro))
Star: soñaba (.) (.)
Pr. siempre soñaba/
Star: con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evoc[]ndo []
[ños =despós\
Pr. opa:: el número de nuevo/
Star: []
Pr. ¡Ahí::!\ años/
Star: después de los po[x]menores de aquél lunes ingrato. La sem[]na
[]nterior había so[n]ado/
Pr. soÑAdo ((escreve no quadro))
Star: soñado, que iba s[]lo en un avión de papel (…)

Milena, por sua vez, hesita ao ler a palavra soñoliento:
Fragmento 157 – Aula 07/06
Milena lê trecho de texto que AA. deviam preencher com verbos no passado.
Milena: (...) las muchas personas que encontró desde que había salido de su
casa a las seis y cinco hasta que fue destazado como un cerdo una hora
después
Pr. ¡que horror! ((escreve no quadro alguns verbos que a aluna está falando))
Milena: ‘recordaran’ a Santiago Nasal un poco so\ so-ñoliento pero de buen
humor (…)

e reformula o erro que produziu ao ler a palavra pequenos após a correção e ênfase do
professor para que atente para a recorrência de ‘pequenos’:
Fragmento 158 – Aula 05/04
Milena lê um texto.
Milena: (...) pero se debe tener en cuenta que un piso usado casi siempre
[]equiere peque[]os a ajustes
Pr. peQUEÑOS
Milena: =pequeños
Pr. = (?) más ese pequeños, ‘tá salindo pequenos’. (...)

No fragmento 21, apresentado e discutido na seção 4.1.2.2, podemos observar que
Milena não havia percebido que produzira um erro fonético até o momento em que o
professor a corrige e explica por que é importante pronunciar a palavra año como a[]o e não
como a[n]o em espanhol.

201

4.2.9 Variação na pronúncia da consoante //

Verificamos a ocorrência da consoante // como [l] na produção de Ana e de Maria de
Lourdes. Na fala de ML, tal erro ocorre de maneira persistente principalmente nos pronomes
demonstrativos aquella e aquello, e no pronome ella, este último produzido inúmeras vezes e
em praticamente todas as aulas. Entretanto, também observamos a ocorrência de // como [l]
em outros vocábulos, como llevamos, allá etc. Na fala de Ana, tal erro ocorre em diferentes
palavras como llevadas, aquella, lleva, allá, ‘lá’. Tanto ML como Ana apresentaram também
produções corretas de palavras como llegados, ella, aquella (Ana), cuchilladas, llevó, ella
(ML) etc. A realização da consoante // como [l] parece ocorrer na fala das alunas por
transferência do padrão da sua LM a palavras semelhantes em português e em espanhol.
Nenhuma das alunas marcou no questionário ou apresentou em sala de aula alguma
atitude espontânea de reconhecimento de tal erro. No teste de percepção referente à leitura,
Maria de Lourdes se equivoca ao produzir a palavra lluvias ([]uvas/[l]u/[]uvias) e
reformula os seus erros, entretanto ao comentar tal produção, não aponta o erro ou erros
cometidos, mas sim que lhe falta “el acento español”, isto é, falar como um hispanofalante.
Embora não tenhamos encontrado nenhuma atitude de reconhecimento do erro referente
à realização da consoante // em sala de aula, observamos ocasiões em que as aprendizes
reformularam a sua pronúncia após a correção do professor, como podemos ver a seguir:
Fragmento 159 – Aula 05/04
ML fala sobre problemas que podem ocorrer em construções.
Júlia: ‘E’ ¿por qué é:: se dest[][]a la\ embajo\ debajo de la casa?
(…)
ML: ((fala para Júlia)) puede ser que ‘lá’ había\
Pr. a[j]á había
ML: a[j]á había materia[w] é:: (…)
Fragmento 160 – Aula 31/05
Maria de Lourdes conta uma história improvisada.
ML: (…) tengo que trabajar ‘a[l]á’ t[]mbién, tá
Pr. [aja] ((allá))
ML: [aja]. Pero voy dar una ‘fugidinha’ para la playa (…)

Na aula do dia 05/04, vemos que ML, ao explicar a causa de alguns problemas
ocorridos em construções, utiliza a palavra ‘lá’ da sua LM. No fragmento subsequente, a
aluna já emprega a palavra allá do espanhol, no entanto, a realiza com o som [l] característico
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do português, o que revela o desenvolvimento gradual da IL. Assim sendo, podemos afirmar
que embora tal regra ainda não tenha sido adquirida, com a prática e insumo adequado, a
aprendiz tende a incorporá-la. A persistência de tal erro na fala da aluna se revela também na
dificuldade de identificá-lo e autocorrigi-lo, o que pode ser visto no fragmento seguinte, no
qual o professor, num primeiro momento, não fornece a forma correta para a aluna, apenas
repete a palavra do jeito que esta a produziu, fazendo sinal de desaprovação. A aluna,
entretanto, não identifica o erro, e somente o reformula quando o docente fornece a forma
correta:
Fragmento 161 – Aula 31/05
Maria de Lourdes conta uma história improvisada.
ML: (…) ((fuímos)) para la ciudad de Niterói, que [] su ciudad natal, que
no[z]otros, yo y [] no conocíamos, pero [] una ciudad muy
¿bonita? ((olha para Ana, como que pedindo confirmação sobre a beleza da
cidade)) (...) y:: nosotros [l]ev[]mos =nue\
Pr. =[l]evamos hum hum\ ((negando))
ML: [l]ev[]\ hum... (.)
Pr. [jebamos]
ML: [jebamos]
Pr. [jebamos]/
ML: [jebamos] é:: gafas del\ de s[]l (...)

Novamente evidencia-se o caráter gradual e parcial do desenvolvimento da IL, IL que,
de tempo em tempo, parece incorporar do insumo fornecido determinado(s) elemento(s) em
detrimento de outros.
Ana também reformula o seu erro após a correção do professor, entretanto, podemos
observar que a aluna não realiza o mesmo som produzido pelo docente, mas outro de sua
preferência, adequado para tal contexto. Vemos, com isso, que há, tanto por parte do professor
como por parte da aluna, abertura para as variedades dialetais da LE:
Fragmento 162 – Aula 17/05
Ana lê um texto.
Ana: (...) funciona con s[]gría en lugar de con gasolina [e] [l]eva un circuito
=musical
Pr. =[j]eva
Ana: ¿Ãh? ((não escuta direito a correção do professor))
Pr. [j]eva =[j]eva un circuito musical
Ana: =[] un circuito musical (…)

No mundo hispânico, a consoante // apresenta realizações variadas, conforme
verificamos na seção 2.4.13. Como afirmamos em outro momento, é interessante que o
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professor mostre aos seus alunos as variedades fonéticas do espanhol para que, mesmo que
não as realize, tenha conhecimento da sua existência, o que lhe poderá ser útil em
circunstâncias como a relatada por Milena, na entrevista:
Fragmento 163 – Trecho da entrevista
Milena: (...) aconteceu até lá em Buenos Aires. Tinha uma rua que
chamava... o nome da rua era ‘Callao’ e o primeiro jeito que eu falei foi com
‘ll’ com som de ‘lh’. Eu tava perguntando pro cara onde é que era essa rua,
eu precisava saber onde é que era essa rua pra pegar o metrô. Aí eu perguntei
onde é que era a [kaao]. Ele não entendeu. Ele ficou mó tempão ((ri)) Aí eu
tive que falar\ quando eu falei [kadao], aí ele ainda pensou um pouco, e lá
eles falam não é nem [kadao], eles falam [kaao], uma coisa assim. (...) Se
eu não tivesse pensado, não, esse cara deve pronunciar diferente, aí eu ficava
perdida na rua.

4.3 En resumen...
Para finalizar a análise dos dados, apresentamos na sequência os quadros dos erros
fonéticos persistentes, referentes às vogais e às consoantes, observados na produção dos
alunos e os tipos de reconhecimento por eles empreendidos: reconhecimento formal, realizado
por meio de questionário (Q) e entrevista (E), reconhecimento através de testes de percepção
de leitura (TL) e de produção espontânea (TP) – destinados à análise da própria fala gravada –
e reconhecimento mediante atitudes, isto é, por meio do uso de estratégias adotadas em sala
de aula (SA). Além disso, tecemos comentários sobre o reconhecimento de alguns erros
fonéticos persistentes e sobre a recorrência de algumas estratégias de reconhecimento, as
quais também apresentamos em tabelas. Por fim, fazemos um breve resumo sobre a produção
de cada aluno.
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Quadro 4.3 Erros fonéticos persistentes e tipos de reconhecimento: vogais
Ana
Q
E
Qualidade vocálica de /e/ e
TL
/o/
TP
SA
Q
E
Qualidade vocálica de /a/ +
TL
consoante nasal
TP
SA
Q
E
Neutralização entre /e/ e /i/ TL
TP
SA
Q
E
Neutralização entre /o/ e
TL
/u/
TP
SA
Q
E
Oposição entre
TL
/e/ e /i/
TP
SA
Q
E
Oposição entre
TL
/o/ e /u/
TP
SA
Q
E
TL
Monotongação
TP
SA
Q
E
Ditongação
TL
TP
SA
Q
E
TL
Epêntese de /i/
TP
SA

Júlia

Lucas

ML

X

X
X
I

Micaela Milena
X

Sánchez

X
X

X
X
I

X

X

Star

X
X
X
X
N
X

X
X

X

N
X

X

X
X

X

X

X

AT
NS
X

X
X

X

X

X
AC
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Quadro 4.4 Erros fonéticos persistentes e tipos de reconhecimento: consoantes
Ana
Q
E
TL
Vocalização de /l/
TP
SA
Q
E
Sonorização da consoante
TL
/s/
TP
SA
Q
E
Oposição entre
TL
/v/ e /b/
TP
SA
Q
E
Variações na pronúncia de
TL
/t/ e /d/
TP
SA
Q
E
Queda/adição de consoante
TL
em final de sílaba
TP
SA
Q
Variações na pronúncia de E
TL
/x/ e confusão entre as
TP
consoantes [x] e [s]
SA
Q
Variações na pronúncia de E
TL
/r/
TP
SA
Q
E
Variação na pronúncia de
TL
// e /n/
TP
SA
Q
E
Variação na pronúncia de
TL
//
TP
SA

Júlia

Lucas

ML

Micaela Milena

Sánchez

Star

X
X
X
X
X
X
I
X
X
X
X
X

X

X

X

X*
X*

X
X

X

X

X

X**
X

X
X
X
N

X
X
X

X
X
X
X

X***
X***
X***
X

X

X
X
X

X

X

NS

Legenda:
X: Reconhecimento do erro fonético persistente.
N: Reconhece a diferença entre a realização do referido som na LE e na LM, mas não cita palavras que realizou
com tal inadequação no teste.
NS: Aluna percebe que não produziu a palavra adequadamente, mas não sabe dizer por quê ou não indica o erro
fonético persistente.
I: Aponta o som produzido corretamente como sendo incorreto.
AT: Não reconhece o erro formalmente, mas o autocorrige durante o teste.
X* Micaela reconhece apenas a realização inadequada da consoante /d/, erro não considerado por nós como
persistente em sua produção. Os erros referentes à pronúncia de /t/ não foram identificados pela aluna.
X** Milena reconhece o erro fonético, mas não sabe a forma correta na LE.
X*** Milena reconhece apenas o erro referente à consoante // pós-nuclear, o qual não ocorre de forma
persistente na sua produção.
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Podemos observar que alguns erros fonéticos tidos como persistentes na produção dos
alunos foram menos reconhecidos por eles, evidenciando uma dificuldade seja na
discriminação das diferenças existentes entre a LM e a LE, seja na percepção do erro na
própria fala, seja no controle da influência da LM na produção em LE. É o caso da qualidade
vocálica de /a/ + consoante nasal, realizado por todos os alunos, e reconhecido apenas por
Milena e Sánchez; da neutralização entre /o/ e /u/, realizado por Ana, Júlia, Lucas, ML e Star,
e identificado apenas por ML em uma palavra do teste de percepção (río); e da epêntese de /e/
e /i/, realizado também por todos os alunos, mas reconhecido apenas por Ana e Lucas, no caso
de ocorrências intralinguísticas.
Por outro lado, essa pesquisa evidenciou que há erros fonéticos que são mais facilmente
identificados pelos alunos em sala de aula e/ou nos testes de percepção, provavelmente por
apresentarem diferenças mais evidentes com relação à forma da LE, e/ou pelo fato de as
respectivas regras da LE apresentarem maior complexidade com relação à sua restrição de
uso. É o caso da monotongação e ditongação, erros que foram percebidos por sete dos oito
alunos participantes da pesquisa, em ocasiões variadas (cf. quadro 4.3 e tabela 4.2); e das
variações na pronúncia de /x/ e confusão entre [x] e [s], reconhecidos pelos cinco alunos que
os realizaram.
Há também erros que foram mais reconhecidos de maneira formal, isto é, no
questionário e na entrevista. São eles: qualidade vocálica de /e/ e /o/ e variação na pronúncia
de /r/. Ambos os erros foram indicados formalmente por quatro dos oito alunos que os
realizaram.
Se analisamos as características do erro referente à qualidade de /e/ e /o/, constatamos
que ele não apresenta diferenças tão evidentes com relação à forma da LE. Nesse caso, é
provável que a instrução formal sobre os contrastes existentes entre o padrão da LM e o da LE
favoreceu o conhecimento explícito por parte dos alunos, e consequentemente o seu
reconhecimento e/ou controle na prática, pois como podemos ver no quadro anterior, a
maioria dos aprendizes que indicou, no questionário e/ou na entrevista, reconhecer desvios
relacionados à qualidade de /e/ e /o/ na própria fala, também os identificou em sala de aula
e/ou nos testes de percepção76. Entretanto, observamos que este reconhecimento nem sempre
ocorre de maneira efetiva, pois alguns alunos apontaram a produção correta como sendo
incorreta.
76

Na análise dos dados, verificamos como alguns alunos explicitam as diferenças existentes entre estes fonemas
na LM e na LE e, inclusive, descrevem as primeiras aulas do idioma em que o professor apresentava o alfabeto e
enfatizava diferenças entre sons da LM e sons da LE.

207

A realização da consoante /r/, por sua vez, exige dos aprendizes maior esforço
articulatório, sendo geralmente enfatizada pelos professores na instrução formal. Assim
sendo, o conhecimento explícito do som [r] da LE parece ter favorecido o reconhecimento do
erro por parte alguns alunos, nos testes de percepção e em sala de aula. Na análise dos nossos
dados, a prática repetitiva do /r/, incentivada pelo professor, revelou-se relativamente eficiente
para chamar a atenção para a realização do referido som e para promovê-la na fala dos alunos.
A nosso ver, tal eficiência foi relativa devido a pouca frequência e importância dada a esse
tipo de prática, seja por parte do professor, seja por parte dos alunos.
Podemos concluir, portanto, que o conhecimento explícito das regras da LE e das
diferenças existentes entre a LM e a língua-alvo, promovido por meio da instrução formal,
embora não garanta obrigatoriamente a produção correta no novo idioma, contribui (em maior
ou menor medida, dependendo do aluno) para a melhor percepção do erro e para o seu
reconhecimento e controle na IL.
De maneira geral, das 18 categorias de erros fonéticos persistentes identificados na
produção dos alunos, sete foram indicadas por eles no questionário e na entrevista; 13 foram
reconhecidas nos testes de percepção de leitura e de produção espontânea; e 14 foram
identificadas em sala de aula por meio do uso de estratégias.
O reconhecimento demonstrado nos testes de percepção e em sala de aula é
aparentemente positivo se analisamos apenas os números mencionados, que se referem ao
conjunto total dos alunos. No entanto, se observamos a produção de cada aprendiz, vemos que
tal reconhecimento ocorre de maneira relativamente limitada e restrita, haja vista a quantidade
de erros fonéticos produzidos. Na tabela a seguir, apresentamos o número de ocorrências das
estratégias ou atitudes de reconhecimento evidenciadas na fala dos alunos em sala de aula. E
na sequência, encontram-se as tabelas, referentes às vogais e às consoantes, com as estratégias
usadas no reconhecimento de cada erro fonético persistente, a fim de fornecer uma visão mais
ampla do seu reconhecimento em sala de aula.
Tabela 4.1 Atitudes de reconhecimento dos erros fonéticos persistentes observadas em sala de aula
Autocorreção (AT)
Hesitação e reformulação (HR)
Hesitação e não
FC
reformulação (HN)
FI
Pedido de confirmação e
reformulação (PR)
Pedido de confirmação e não
reformulação (PNR)
Total de cada aluno/turma

Ana

Júlia

Lucas

ML

Micaela

Milena

Sánchez

Star Total

8
1
3
3

17
1
2
-

5
2
2

27
1
-

7
1
1

3
1
-

11
7
3
3

2
2

80
12
10
11

1

2

-

1

1

1

3

-

9

-

1

-

-

1

1

1

2

6

16

23

9

29

11

6

28

6

128
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Tabela 4.2 Atitudes de reconhecimento dos erros fonéticos persistentes observadas em sala de aula:
vogais
Ana

Qualidade vocálica de /e/
e /o/

Qualidade vocálica de /a/
+ consoante nasal

Neutralização entre /e/ e
/i/

Neutralização entre /o/ e
/u/

Oposição entre
/e/ e /i/

Oposição entre
/o/ e /u/

Monotongação

Ditongação

Epêntese de /i/

AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR
AT
HR
HN
PR
PNR

Total atitudes por aluno/turma

Júlia

Lucas

ML

Micaela

3

Milena

Sánchez

Star Total

2
1

2
1

5

1
1
1

4

3

1

2
1

4

1

2

7

3

10

5

2
1
1

2
1
2

2

1
2
1
2

4

2
1
1

1
2

1

1
1
1
9

22

8

24

6

3

15

4

5
3
1
10
1
1
10
1
1
31
1
3
2
10
2
3
1
3
1
1
1
92
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Tabela 4.3 Atitudes de reconhecimento dos erros fonéticos persistentes observadas em sala de aula:
consoantes
Ana
AT
HR
HN
Vocalização de /l/
PR
PNR
AT
HR
Sonorização da consoante
HN
/s/
PR
PNR
AT
HR
Oposição entre
HN
/v/ e /b/
PR
PNR
AT
HR
Variações na pronúncia
HN
de /t/ e /d/
PR
PNR
AT
HR
Queda/adição de
HN
consoante em final de
sílaba
PR
PNR
AT
HR
Variações na pronúncia
de /x/ e confusão entre as HN
consoantes [x] e [s]
PR
PNR
AT
HR
Variações na pronúncia
HN
de /r/
PR
PNR
AT
HR
Variação na pronúncia de
HN
// e /n/
PR
PNR
AT
HR
Variação na pronúncia de
HN
//
PR
PNR

Total atitudes por aluno/turma

Júlia

Lucas

ML

Micaela

Milena

Sánchez

Star Total

1
1

1
1
2
1
1

1

1

2

2

1
2
1

2

1
4
1
1
1
1

1
1
1
1

2
1

7

1

1

4

5

3

13

2

1
1
1
1
2
1
1
3
6
1
3
4
1
1
2
1
2
1
2
1
36
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Podemos observar que os erros referentes às vogais são mais reconhecidos se
comparados aos consonantais, e que as atitudes de reconhecimento variam em tipo e
quantidade, conforme o aluno, sendo mais frequentes na produção daqueles que mais se
expressam, se arriscam e se comunicam na LE. Ainda assim, seu número é bastante reduzido
se consideramos a recorrência dos erros fonéticos persistentes produzidos por cada aluno.
Quanto aos tipos de estratégias ou atitudes de reconhecimento dos erros fonéticos
persistentes, apresentados nas tabelas anteriores, foram observados em sala de aula:
autocorreção, hesitação seguida ou não reformulação de hipóteses, e pedido de confirmação
seguido ou não da reformulação de hipóteses. Cada uma dessas atitudes evidencia níveis de
percepção diferenciados da LE, e o seu uso, entre outros aspectos, indica que os aprendizes
demonstram ter consciência (em maior ou menor grau) das suas dificuldades na produção em
LE. Tais atitudes, aliadas à maior ou menor frequência dos erros fonéticos persistentes, e a
outros fatores, como, por exemplo, o emprego de outras estratégias de aprendizagem e de
comunicação, o desenvolvimento da fluência e as características individuais (FERNÁNDEZ,
1997; CRUZ, 2001), podem revelar ainda a fase de IL em que o aprendiz se encontra.
O fato de termos analisado os erros fonéticos persistentes e o seu reconhecimento em
contexto de uso efetivo da LE e considerando o ponto de vista dos sujeitos envolvidos na
pesquisa, possibilitou-nos observar outros aspectos relevantes no processo de ensinoaprendizagem da pronúncia e da LE de modo geral. Nesse sentido, nas linhas seguintes,
fazemos um breve resumo sobre a produção de cada aprendiz considerando tais aspectos, e
enfatizando a produção fonética observada no decorrer da análise dos dados. Iniciamos com a
produção de Ana.
Ana demontra certo controle sobre a própria pronúncia, pois por um lado alguns erros
fonéticos persistentes já ocorrem com menos frequência na sua fala, mas por outro são 15 as
categorias desses erros observadas na sua produção, das quais apenas seis foram reconhecidas
por ela em sala de aula e nos testes de percepção. A maioria dos erros fonéticos persistentes
decorre da transferência de padrões da LM; por outra parte, há também na sua fala os erros
intralinguísticos, próprios da sua IL. Na análise dos dados, observamos que Ana utiliza com
constância a estratégia de mudança de código, seja para suprir a falta de vocabulário, seja para
expressar ideias por meio de sentenças mais longas. Em certos momentos, a aluna demonstra
ainda ignorar a presença de erros fonéticos persistentes na sua fala.
Milena demonstra ter maior controle sobre a influência da sua LM e da própria IL na
sua produção fonética em espanhol. Realiza onze categorias de erros fonéticos persistentes,
das quais reconhece cinco, considerando os testes de percepção e a atuação em sala de aula.
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Embora seu reconhecimento não tenha sido tão abrangente, como o de Sánchez, por exemplo,
a quantidade de erros observada na fala da aluna foi menor. O fato de conhecer de modo
consciente as diferenças entre os sons do português e os do espanhol e de considerar a
pronúncia desta língua difícil, aliado ao seu caráter mais comedido e à sua exigência em ter
uma pronúncia muito boa, provavelmente favoreceram uma maior acuidade na sua produção
na língua-alvo. Ainda assim, em alguns casos a aluna ignora ou demonstra dificuldade de
perceber a ocorrência de erros fonéticos persistentes na própria fala ou mesmo de corrigi-los.
Star, por sua vez, demonstra menor controle sobre a própria pronúncia, provavelmente
por ter tido menos tempo de estudo efetivo da língua: a aluna saltou o nível 3, como comentou
na entrevista, e fez o nível 2 em pouco mais de um mês, num curso de verão oferecido pela
própria escola. Das 13 categorias de erros fonéticos persistentes que realiza, reconhece apenas
três em sala de aula e nos testes de percepção. Dos erros cometidos, a maioria é decorrente da
influência da LM. Na análise dos dados, foi possível constatar que a aluna não produziu muito
na LE de maneira espontânea, mas sim em atividades de leitura, com exceção das últimas
aulas, principalmente a do dia 21/6, na qual interage de maneira significativa com os colegas e
o professor. A aprendiz afirmou que o fato de não conhecer os colegas a inibiu um pouco nas
aulas; por outro lado, também revelou ter uma cultura de aprender pautada, sobretudo, no
domínio de aspectos gramaticais.
Lucas demonstra certo controle sobre a própria produção, sendo alguns erros fonéticos
persistentes já menos frequentes na sua fala, como a oposição entre /v/ e /b/ e a sonorização
de /s/. Entretanto, o aluno produz 13 categorias desse tipo de erros, das quais reconhece oito
em sala de aula e nos testes de percepção. Na análise dos dados, o aprendiz revelou ser
preocupado em falar corretamente, em poder pensar antes de falar, e não somente falar por
falar. Por essa razão, declarou não se identificar muito com a metodologia do professor no que
se refere às atividades de conversação, sugeridas geralmente no momento da aula, sem,
portanto, a possibilidade de uma preparação prévia.
Micaela também demonstra certo controle sobre sua produção fonética: alguns de seus
erros fonéticos persistentes já ocorrem com menos frequência, no entanto há outros que
continuam com recorrência relativamente maior ao longo do semestre. Das 12 categorias de
erros fonéticos persistentes que produz reconhece oito em sala de aula e nos testes de
percepção, o que demonstra ter consciência das próprias dificuldades. Na análise dos dados,
constatamos que a aluna é bastante tímida, demonstrando inclusive medo e vergonha de errar,
o que a faz usar estratégias como evitação de tópico quando, ao comunicar-se, percebe que
não sabe ou que não tem certeza do padrão da LE. Por outro lado, o incentivo constante do
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professor para que os alunos falassem em espanhol, assim como a sua maneira de corrigir
alguns erros – chamando a atenção de todos e não somente da aprendiz, ou mesmo falando em
português para criar cumplicidade –, colaboraram para que Micaela não se sentisse ameaçada
e falasse na LE.
Júlia demonstra maior controle sobre a própria produção fonética, inclusive da
influência da sua LM. Ainda assim apresenta erros fonéticos persistentes que se repetem em
diferentes aulas e que ocorrem com mais ou menos frequência e, em alguns casos, em certos
contextos lexicais. O erro referente à qualidade vocálica de /a/ + nasal, por exemplo, mostrase abundante na produção da aluna; por outro lado, a neutralização de /e/ e /i/ ocorre,
sobretudo, em palavras com a sequência inicial es como em espantada, estadounidense,
española, entre outras, e a qualidade vocálica de /e/ e /o/ já é menos frequente, embora
continue ocorrendo ao lado de formas próprias da LE. Das 12 categorias de erros que produz,
Júlia reconhece apenas cinco em sala e nos testes de percepção, apresentando em alguns casos
bastante incerteza com relação ao padrão da LE. Por outro lado, a aluna demonstra um maior
desenvolvimento da fluência na LE.
Maria de Lourdes, por sua vez, demonstra menor controle sobre a influência da LM e da
própria IL na sua produção, pois os erros fonéticos persistentes são bastante recorrentes na sua
fala. Ao lado de Ana, ML é a aluna que realiza mais categorias dos referidos erros, no entanto,
demonstra reconhecê-los, pois das 15 categorias de erros fonéticos persistentes observadas na
sua fala, identifica dez em sala de aula e nos testes de percepção. O fato de perceber, ainda
que de maneira restrita, a ocorrência de erros fonéticos persistentes na própria fala indica que
a aprendiz tem consciência das suas dificuldades e que busca avançar na pronúncia da língua
espanhola. No entanto, na análise dos dados, ML enfatiza que prioriza uma produção mais
fluente, sem travas, deixando em segundo plano a correção fonética, o que explica, de certo
modo, a alta incidência de erros fonéticos persistentes na sua produção em espanhol.
Por fim, Sánchez demonstra maior controle sobre a própria produção fonética,
sobretudo com relação à influência da LM. O aluno não realiza tantos erros interlinguísticos
como a maioria dos seus colegas, e sim intralinguísticos: das dez categorias de erros fonéticos
persistentes observadas na sua fala, apenas três resultam exclusivamente da influência da LM,
como pode ser observado nos quadros 4.3 e 4.4. Isso evidencia o esforço e as tentativas do
aluno de aproximar-se do padrão fonético da LE. O seu reconhecimento também é
relativamente alto, pois das dez categorias de erros que produz identifica sete em sala de aula
e nos testes de percepção. É o aluno que menos tipos de erros fonéticos persistentes realizou e
o que mais tipos de erros demontrou reconhecer, provavelmente pelo gosto que cultiva pela
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língua espanhola, pela preocupação que tem para com a pronúncia e pela importância dada a
esse aspecto ao aprender uma LE, como vimos na análise dos dados.
Tendo encerrado este capítulo da análise dos dados, passamos ao próximo e último
capítulo em que apresentamos algumas considerações sobre a pesquisa desenvolvida.
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CAPÍTULO 5
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, inicialmente retomamos as perguntas de pesquisa apresentadas na
introdução deste estudo. Posteriormente, abordamos algumas implicações para o ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras e, finalmente, comentamos as limitações desta pesquisa,
algumas sugestões para futuras pesquisas, assim como as nossas considerações finais.
5.1 Retomando as perguntas de pesquisa
Retomamos as perguntas de pesquisa, apresentadas na introdução, a fim de relacionar os
resultados obtidos por meio da análise dos dados aos nossos objetivos iniciais.
5.1.1 Aprendizes da língua espanhola de nível intermediário apresentam erros fonéticos
persistentes na sua produção em língua estrangeira?
Conforme verificamos no decorrer da análise, os alunos apresentam diferentes tipos de
erros fonéticos persistentes na sua produção. Vários deles já haviam sido observados por
Brandão (2003) e Cruz (2001) em suas pesquisas, entretanto pudemos identificar em nossos
dados outros erros como as variações na pronúncia das consoantes // e /n/ e as variações na
pronúncia da consoante //. Essa diversificação revela o caráter singular dos dados
apresentados, assim como mostra o comportamento ativo e particular dos aprendizes. O
dialeto do português falado pelos sujeitos de nossa pesquisa também foi preponderante para a
ocorrência da retroflexa [] pós-nuclear, que também não foi observada por Brandão (2003),
haja vista que o dialeto materno de seus aprendizes não apresenta tal realização. Além dessas
ocorrências, nossos dados confirmaram os seguintes erros fonéticos persistentes:
·

Qualidade vocálica das vogais /e/ e /o/

·

Qualidade vocálica de /a/ + consoante nasal

·

Neutralização entre as vogais /e/ e /i/

·

Neutralização entre as vogais /o/ e /u/

·

Oposição entre as vogais /e/ e /i/

·

Oposição entre as vogais /o/ e /u/
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·

Monotongação

·

Ditongação

·

Epêntese das vogais /e/ e /i/

·

Vocalização da consoante /l/

·

Sonorização da consoante /s/

·

Oposição entre as consoantes /v/ e /b/

·

Palatalização das consoantes /t/ e /d/

·

Queda/adição de consoante em final de sílaba

·

Variações na pronúncia da consoante /x/ e confusão entre as consoantes [x] e [s]

·

Variações na pronúncia da consoante /r/
A maior parte dos erros fonéticos persistentes observados na produção dos participantes

desta pesquisa decorre de interferência interlinguística, isto é, da transferência direta de
padrões do português à produção em espanhol. Os demais erros fonéticos persistentes
resultam de interferências intralinguísticas, ou seja, da interferência da IL dos alunos na sua
produção em LE.
Os erros intralinguísticos ocorrem principalmente mediante o processo de
hipergeneralização de regras da LE, como é o caso da oposição entre as vogais /e/ e /i/ nas
partículas s[e] (si) e [e] (y), por exemplo, e da ditongação, nas palavras imp[we]rta (importa),
enc[we]ntrar (encontrar), dep[je]nde (depende), entre outras. Há também os que são
realizados por meio da aplicação incompleta de regras da LE, como é o caso da produção de
[] no lugar de [r], em palavras como abu[]ido (aburrido) e co[]ecto (correcto). Observamos
ainda os erros intralinguísticos que parecem resultar da associação de um grafema da LM ao
som que este grafema representa na língua-alvo, tal como a produção de ejemplo e ejercicio
como e[ks]emplo e e[ks]ercicio, respectivamente. Estas ocorrências não deixam de estar
relacionadas ao processo de hipergeneralização de regras da LE e indicam que o aluno está
buscando aproximar-se do padrão da língua estrangeira. Por outro lado, demonstram certa
ordem e coesão da IL, características apontadas por Nemser (1971) para o sistema
aproximativo.
Os erros fonéticos persistentes analisados nesta pesquisa apresentam também
variabilidade e instabilidade, o que corrobora o estudo de Brandão (2003). A variabilidade
está relacionada à ocorrência de diferentes erros em um mesmo contexto, isto é, um mesmo
fonema apresenta realizações variadas, como, por exemplo, o /r/, que na fala de alguns
aprendizes é produzido como [] e como [x]; o /t/, que ocorre de forma palatalizada [], e

216

aspirada [t], na produção de Lucas e Micaela; e o /x/, que, na fala de Maria de Lourdes,
apresenta inúmeras realizações, a maioria advinda da transferência do padrão da LM. A
instabilidade, por sua vez, refere-se à oscilação entre a aplicação da forma correta, própria da
LE, e da(s) forma(s) incorreta(s), decorrentes de interferências interlinguísticas ou
intralinguísticas. Vale ressaltar que nos nossos dados, nenhum erro fonético persistente
apresentou-se como estável ou como fossilizado.
Observando a variabilidade e a instabilidade dos erros fonéticos persistentes,
constatamos, tal como Nemser, (1971 [1994]), Fernández (1997), entre outros autores, que
estas características são próprias da IL do aprendiz, assim como o são a regularidade e a
sistematicidade. Conforme já afirmara Sharwood Smith (1994 apud Cruz 2001),
depreendemos ainda que o desenvolvimento da IL ocorre de forma gradativa e parcial, sendo
alguns padrões fonético-fonológicos da LE incorporados mais facilmente ou mais
rapidamente que outros, ao mesmo tempo em que são mantidas características da LM. Além
disso, averiguamos como as características pessoais dos alunos e o seu estilo de aprender
parecem influenciar na maior ou menor acuidade na produção fonética.
Tendo em vista a influência da LM, os erros fonéticos persistentes nos mostram que esta
é bastante influente na produção em E/LE dos aprendizes, entretanto as diferenças existentes
entre os sistemas fonéticos do português e do espanhol não ocasionam necessariamente a
produção de erros por parte dos alunos, da mesma forma que as semelhanças não garantem a
produção correta na língua-alvo, como postula a AC. Além do mecanismo da
hipergeneralização de regras e da aplicação incompleta de regras da LE, o que observamos,
em certos momentos, é a estrangeirização de formas idênticas, isto é, a produção de termos
alheios tanto ao português como ao espanhol, ocasionada pela percepção que o aluno adquire
da língua estrangeira durante o processo de aprendizagem: a de que o novo idioma apresenta
uma proximidade apenas aparente, parcial, com relação à sua língua materna. Esta
proximidade enganosa provoca nele uma incerteza linguística, como também observou Cruz
(2001) em seu trabalho, e gera formas híbridas como s[e]s (seis), produzida por Maria de
Lourdes, Ana, Sánchez, Micaela e Lucas, c[a]l (cual), realizada por Sánchez, e c[a]renta
(cuarenta), produzida por Lucas. Ademais, os aprendizes não apresentam todos os mesmos
erros interlinguísticos, assim como estes nem sempre ocorrem nos mesmos contextos lexicais,
o que indica, como afirmado anteriormente, o comportamento ativo e individual de cada um
na aprendizagem da língua-alvo.
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Nesse sentido, o estudo comparativo dos sistemas fonéticos do português e do espanhol
não prevê a totalidade dos erros realizados pelos aprendizes. Ainda assim, esse tipo de estudo
pode ser utilizado como material de apoio e de consulta por alunos e professores, a fim de
confirmar ou não suas hipóteses, e possibilitar a percepção das diferenças mais sutis que há
entre as duas línguas próximas. Com relação à produção do professor, é importante que este
mantenha as oposições fonéticas ao falar espanhol, pois, tal como Brandão (2003),
observamos na análise dos dados que sua pronúncia é referência para os alunos.
5.1.2 Se os erros fonéticos persistentes ocorrem na produção dos aprendizes, estes
reconhecem a existência de tais erros em sua produção? Como manifestam o seu
reconhecimento? Mediante que estratégias?
A manifestação, por parte dos alunos, do reconhecimento de seus erros ocorreu por
meio do questionário e da entrevista, dos testes de percepção e das estratégias utilizadas em
sala de aula. No questionário e na entrevista, das dezoito categorias de erros fonéticos
persistentes que observamos na fala dos alunos, apenas sete foram apontadas por todos eles.
Nos testes de percepção, também observamos um reconhecimento limitado por parte dos
aprendizes de seus erros, sendo que em alguns casos os alunos consideraram como erros
formas realizadas de maneira correta, o que revela certa dificuldade em discriminar a
pronúncia incorreta da correta na própria fala.
Em sala de aula, os alunos manifestaram reconhecer os seus erros fonéticos por meio de
estratégias distintas, no entanto, a sua ocorrência foi bastante inferior à quantidade de erros
produzidos pelos aprendizes. As estratégias que encontramos em sala de aula foram as
mesmas observadas por Brandão (2003), a saber: autocorreção, hesitação seguida ou não
reformulação de hipóteses, e pedido de confirmação (ou solicitação da ajuda do professor)
seguido ou não da reformulação de hipóteses, e indicam diferentes níveis de percepção dos
aspectos fonéticos do espanhol em contato com os do português, o que também corrobora o
estudo de Brandão (2003).
A autocorreção imediata indica que o aprendiz está fazendo uso do monitor para
identificar o erro fonético produzido, seja ele inter ou intralinguístico, e acessar no seu
sistema aprendido da LE (tendo em vista Krashen, 1982) o padrão adequado para tal contexto.
Nesse caso, o aluno reconhece o erro e o reformula automaticamente. A hesitação seguida ou
não da reformulação de hipóteses indica que o aprendiz reconhece o erro fonético, ou o
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suposto erro fonético77, mediante a utilização do monitor, no entanto, não necessariamente
tem acesso à forma da LE, apresentando na grande maioria das vezes incerteza com relação a
tal padrão. Assim sendo, o aluno pode tentar formular ou reformular (inclusive várias vezes
seguidas) a sua hipótese a partir do conhecimento que tem da língua-alvo, ou então, a partir da
sua LM ou mesmo da sua IL. Também observamos, na análise dos dados, ocasiões em que os
alunos consideram incorreta uma hipótese correta e procedem à sua reformulação a partir de
padrões da sua IL, o que também foi apontado por Brandão (2003). Em outros casos, a
hesitação por parte do aluno faz com que o professor lhe forneça a forma correta, o que
possibilita que o aprendiz (re)formule a sua pronúncia com base na fala do docente.
O pedido de confirmação (ou solicitação da ajuda do professor) seguido ou não da
reformulação de hipóteses, por sua vez, geralmente ocorre mediante a realização de uma
palavra em tom interrogativo, que em certas ocasiões é acompanhada de gestos. Essa
estratégia é empregada pelo aprendiz para obter do seu interlocutor, na grande maioria das
vezes o professor, a confirmação ou não de suas hipóteses, pois da mesma forma que a
estratégia anterior, indica que o aluno reconhece o erro (ou o suposto erro) na sua produção,
por meio do monitor, porém nem sempre tem acesso ao padrão da LE. Para evitar a
formulação de novas hipóteses passíveis de estarem incorretas, ou que se lhe apresentam com
um maior grau de dificuldade, o aluno recorre, então, ao professor. Este, entretanto, nem
sempre atende a solicitação do aluno, dando prioridade e continuidade ao ato comunicativo.
Vale ressaltar ainda que o pedido de confirmação não necessariamente indica que o aluno
quer averiguar hipóteses relacionadas a aspectos fonéticos, como vimos nos dados, mesmo
que um erro dessa natureza esteja presente na sua produção.
Em sala de aula, a maioria dos alunos reconheceu um número relativamente inferior de
categorias de erros fonéticos que consideramos persistentes na sua fala, com exceção de
Sánchez, que das dez categorias de erros que apresentou, reconheceu sete. Como observamos
na análise dos dados, este aluno se preocupa bastante com a sua pronúncia na língua-alvo,
pois considera este aspecto muito importante na aprendizagem de uma LE, o que
provavelmente o leva a identificar e reformular seus erros mais facilmente. Por outro lado,
verificamos que alguns aprendizes, como Milena e Júlia, demonstram um maior controle
sobre a própria produção – ainda que o seu reconhecimento não seja tão abrangente –
apresentando alguns erros fonéticos persistentes já menos frequentes e um bom
desenvolvimento da fluência. As alunas, entretanto, em determinadas ocasiões demonstram
77

Em várias ocasiões, na análise dos dados, observamos que o aluno reconhece o contexto em que ocorre o erro,
mas não sabe que estrutura é incorreta e que estrutura é própria da LE em tal contexto.
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bastante incerteza com relação a padrões fonéticos da LE, enquanto em outras ignoram ou
dificilmente identificam a presença de erros fonéticos persistentes na própria produção.
Na análise dos dados, observamos ainda que a oscilação entre formas corretas e
incorretas de determinados fonemas, como por exemplo da qualidade vocálica de /e/ e /o/, é
frequente na produção dos aprendizes. No caso destas ocorrências, tal como Brandão (2003),
sugerimos que os alunos conhecem as regras da LE, porém ainda não conseguem controlar a
influência da LM e/ou da IL na sua produção em LE, pelo fato de as mesmas ainda não terem
sido adquiridas pelos alunos. Por outro lado, observamos que em certas ocasiões parece haver
um apagamento das diferenças existentes entre a LM, a LE e a própria produção em espanhol,
fazendo com que o aluno ignore a ocorrência de erros na sua fala.
Tendo isso em vista, é importante enfatizar que, por um lado, o erro fonético persistente
revelou-se nos nossos dados mais difícil de ser reconhecido pelos alunos e, por outro, difícil
de ser controlado. Assim sendo, faz-se necessário dispensar a este tipo de desvio um
tratamento adequado, que favoreça tanto o seu reconhecimento como a sua produção e que
não se limite à correção imediata por parte do professor. Além disso, acreditamos que é
fundamental promover em sala de aula a competência comunicativa do aluno na sua
integralidade, pois, como afirma Cruz (2001), a fluência é a espinha dorsal que sustenta o
desenvolvimento da IL, o qual se revela não somente no avanço formal ou acuidade, mas
também no poder fazer cada vez mais na LE de forma adequada. No caso de línguas
próximas, é preciso, de um lado, promover o uso adequado e equilibrado de estratégias
comunicativas, e, de outro, fornecer frequentemente a visão contrastiva de elementos de
ambas as línguas.
No decorrer da análise dos dados, pudemos observar diferentes aspectos da atuação do
professor em sala de aula. A correção explícita e intencional dos erros fonéticos realizada por
ele não foi objeto de análise de nossa pesquisa, embora tenhamos apresentado ocasiões em
que a intenção do docente era corrigir tais erros. A nossa prioridade foi apresentar momentos,
em que, sem a intenção explícita de corrigir o erro fonético, o professor fornecia a forma
correta da pronúncia em espanhol, a qual favorecia a reformulação do erro por parte do aluno,
que, por sua vez, efetuava ou não a correção do erro cometido. Por essa razão, não tecemos
comentários conclusivos a respeito da correção dos erros fonéticos empreendida pelo
professor. O que podemos afirmar, a partir dos dados analisados (nesse conjunto não entrou
grande parte das correções explícitas feitas pelo professor, como afirmado), é que o
fornecimento da pronúncia correta por parte do professor, e/ou as suas correções explícitas
dos erros fonéticos, logo após o aluno realizar o erro, nem sempre são efetivos, isto é, nem
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sempre possibilitam a incorporação do padrão da LE por parte do aprendiz. Por outro lado,
parece haver uma hierarquia com relação à correção, que segue o critério do efeito
comunicativo do erro. Nessa hierarquia, os erros fonéticos parecem estar em uma categoria
inferior, sendo os erros lexicais e morfológicos privilegiados (ou mesmo enfatizados) na
maioria das correções, dificultando, ainda mais, a percepção dos desvios fonéticos por parte
do aluno. Também observamos como o professor incentiva os aprendizes a produzirem de
maneira significativa em sala de aula, o que é bastante positivo, e como, em diversas ocasiões,
ameniza o aspecto negativo da correção, promovendo inclusive a participação dos alunos mais
tímidos.
5.2 Implicações para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras
O estudo dos erros fonéticos persistentes possibilita-nos compreender um pouco mais
acerca do processo de aquisição de uma LE e dos mecanismos de interferência que regem a IL
do aprendiz. Vimos, nessa pesquisa, que a maior parte dos erros fonéticos persistentes
observados na fala dos alunos são decorrentes da transferência dos padrões do português à
produção em espanhol, sobretudo quando as palavras são semelhantes em ambos os idiomas,
outros, entretanto, decorrem de regras próprias da IL do aluno, mediante os processos de
hipergeneralização de regras ou de aplicação incompleta de regras da LE.
O conhecimento por parte do professor dos erros fonéticos persistentes de seus alunos
possibilita que adote ações mais direcionadas ao tratamento desses erros, que, como vimos,
são, em muitas ocasiões, difíceis de serem percebidos e reformulados corretamente pelos
aprendizes. O tratamento desses erros pode ser feito por meio de diferentes atividades, que
vão além da correção imediata. Como exemplo citamos o preenchimento de palavras ou
verbos em um texto significativo, no caso da ditongação e da monotongação; a audição de
músicas/vídeos e consequente discriminação de palavras com sons que são produzidos de
maneira incorreta pelos alunos; a produção repetitiva de palavras isoladas ou travalínguas que
privilegiam um determinado som, como o vibrante [r], o qual representa uma dificuldade para
a maioria dos aprendizes brasileiros de espanhol; a criação de palavras sem sentido que
apresentem sons próprios da LE, colaborando inclusive na reinterpretação do sistema
ortográfico da LM (BRANDÃO, 2003); a gravação e audição da própria fala, tendo em
princípio o apoio do professor, no intuito de ajudar o aluno a identificar os erros produzidos; e
também atividades de produção espontânea, nas quais os aprendizes possam comunicar-se e
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interagir de maneira significativa na língua-alvo, com liberdade para testar suas hipóteses de
modo criativo, e o professor possa, inclusive, detectar os erros fonéticos que se caracterizam
como persistentes na produção de seus alunos. O importante é que o professor use a
criatividade na elaboração de atividades fonético-fonológicas a fim de despertar
continuamente o interesse e a participação dos alunos, e desenvolver neles a autonomia no
que se refere à aprendizagem da língua-alvo.
5.3 Limitações deste estudo e sugestões para futuras pesquisas
Como nossa pesquisa foi realizada em um período de tempo curto, aproximadamente
três meses e meio, e em uma turma de alunos brasileiros de nível intermediário, os erros
fonéticos que detectamos como persistentes na produção em espanhol destes aprendizes
poderiam não ser considerados persistentes em fases anteriores ou posteriores da sua
aprendizagem, como nos mostra o trabalho de Cruz (2001). Nesse sentido, futuras pesquisas
podem ser desenvolvidas com alunos de níveis mais avançados, no intuito de se obter mais
dados sobre a ocorrência de erros fonéticos persistentes, ou mesmo fossilizados, nas suas
produções, tendo em vista os fatores que favorecem tal persistência ou fossilização, como o
não reconhecimento da sua ocorrência, a identidade, os tipos de tratamento/correção
utilizados pelo professor, a influência das características pessoais do aluno, do estilo de
aprendizagem, entre outros. Além disso, outras pesquisas podem abordar o processo de
escolha da variedade fonética por parte dos alunos e o seu uso em sala de aula, tendo em vista
uma possível relação entre crenças e aspectos afetivos. Acreditamos que somente com o
desenvolvimento de novas pesquisas poderemos ter uma compreensão maior do complexo
processo que é a aprendizagem de uma LE, sobretudo quando esta apresenta uma
proximidade com a LM do aluno.
5.4 Palavras finais
No decorrer da discussão que realizamos sobre os erros fonéticos persistentes que
observamos na produção dos aprendizes participantes dessa pesquisa, pudemos refletir sobre
o caráter sistemático, variável e instável de tais erros, e, consequentemente, da IL dos alunos.
Verificamos ainda que os erros produzidos ocorrem por meio de processos distintos, e
revelam, assim como as estratégias utilizadas pelos aprendizes diante da realização de tais
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erros, diferentes níveis de percepção dos elementos linguísticos pertencentes ao espanhol em
face com os do português e os da própria IL.
Assim sendo, consideramos que é de fundamental importância promover em sala de
aula (tendo em vista o curso de espanhol como um todo), além de atividades comunicativas
significativas que possibilitem, entre outras coisas, a testagem de hipóteses por parte dos
aprendizes, atividades que favoreçam o aperfeiçoamento da pronúncia dos alunos na LE,
como as apresentadas na seção 5.2. Em virtude da proximidade existente entre o português e o
espanhol, é interessante que tais atividades privilegiem tanto a percepção das diferenças
existentes entre ambos os idiomas, a percepção dos próprios erros, e a produção correta dos
sons na língua-alvo. Esperamos, portanto, que os resultados desta pesquisa possam trazer
contribuições para uma maior compreensão do processo de ensino-aprendizagem do espanhol
para alunos brasileiros e possam, ainda, inspirar novas pesquisas e novas ações metodológicas
voltadas para o tratamento adequado dos erros fonéticos persistentes.
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APÊNDICE A – Pedido de Autorização para os Alunos

Caro(a) aluno(a),
Por meio deste documento, registramos sua participação em um projeto de pesquisa
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Lingüística da Faculdade de Letras da UFG,
que tem por objetivo contribuir para uma maior compreensão do processo de aprendizagem
do Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil. Sua colaboração consiste em permitir a
gravação (em áudio e em vídeo) das aulas durante o primeiro semestre de 2008, bem como em
responder a questionários e entrevistas referentes a aspectos do processo de aprendizagem de
espanhol. Sua identidade não será revelada na exposição dos dados da pesquisa, pois você
será referido(a) pelo uso de um pseudônimo de sua escolha.
Caso seja do seu interesse, poderemos facilitar-lhe oportunamente os resultados dessa
pesquisa.
Muito obrigada pela sua colaboração.
Luciana Schuster.
Nome
Pseudônimo
1. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
2. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
3. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
4. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
5. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
6. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
7. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
8. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
9. ____________________________________________________ ___________________
Assinatura ___________________________ Email _________________________________
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APÊNDICE B – Pedido de Autorização para o Professor

Caro(a) professor(a),
Por meio deste documento, registramos sua contribuição em um projeto de pesquisa
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Lingüística da Faculdade de Letras da UFG,
que tem por objetivo contribuir para uma maior compreensão do processo de aprendizagem
do Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil. Sua colaboração consiste em permitir a
gravação (em áudio e em vídeo) das aulas durante o primeiro semestre de 2008, bem como em
responder a questionários e entrevistas referentes a aspectos do processo de aprendizagem de
espanhol. Sua identidade não será revelada na exposição dos dados da pesquisa, pois você
será referido(a) pelo uso de um pseudônimo de sua escolha. (Por favor, escreva aqui seu
pseudônimo: _______________________.)
Caso seja do seu interesse, poderemos facilitar-lhe oportunamente os resultados dessa
pesquisa.
Muito obrigada pela sua colaboração.
Luciana Schuster.
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ANEXO A – Alfabeto Fonético Internacional

Disponível em <http://lexiquetos.org/afi/>. Acesso: 12 julho 2009
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ANEXO B – Aparelho fonador, articuladores e cavidades

SILVA, T. C. Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e guia de exercícios.
São Paulo: Contexto, 2001, p. 30-31.
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ANEXO C – Frequência dos alunos nas aulas

Alunos/
Dias

Ana

Júlia

Juan

Lucas

ML

Micaela Milena Sánchez

Star

15/03

X

X

X

X

X

X

X

X

29/03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05/04

X

X

X

X

X

X

X

19/04

X

X

X

X

X

X

26/04

X

03/05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

10/05
17/05

X

31/05

X

07/06

X

14/06

X

21/06

X

28/06

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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ANEXO D – Convenções utilizadas na transcrição dos dados

LETRA MAIÚSCULA indica ênfase dada a uma sílaba ou palavra
indica itens que estão sendo evidenciados no exemplo focalizado
Negrito
(hipótese)
hipótese do que se ouviu
é:: ah:: humm
marcadores conversacionais
Júlia, Sánchez, Star
aluno identificado
A
aluno não identificado
AA
alguns ou todos os alunos simultaneamente
Pr.
Professor
Pq.
Pesquisadora
(?)
fala ininteligível
=
início de sobreposição
::
alongamento da sílaba
(( ))
comentários da pesquisadora ou descrição de comportamento
(...)
trecho omitido
(.)
Pausa
‘’
palavras ou expressões em português ou pertencentes à interlíngua do aprendiz
[]
transcrição fonética
fala silabada
\
palavra ou frase incompleta; truncamento brusco
/
interrupção do interlocutor à fala de quem tem a palavra

MARCUSCHI, L. A. Análise da conversação. 05. ed. São Paulo: Ática, 2001.
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ANEXO E – Questionário I aplicado aos alunos

1. Nome:___________________________________________________________________
2. Idade: __________ Profissão: ________________________________________________
3. Qual é a sua escolaridade?
a. ( ) primeiro grau completo
b. ( ) segundo grau completo
c. ( ) curso superior completo
d. ( ) pós-graduação completa (mestrado)
e. ( ) pós-graduação completa (doutorado)
4. Há quanto tempo você estuda espanhol?
___________________________________________________________________________
5. Você chegou a estudar espanhol em outras instituições? Em caso positivo, qual(is) e por
quanto tempo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Você já viveu/esteve em algum país de língua espanhola? Em caso positivo, qual(is) e por
quanto tempo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Quais são os motivos que o (a) levaram a estudar espanhol?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Você fala outro(s) idioma(s)? Qual(is)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Você está estudando outro(s) idioma(s) atualmente além do espanhol? Qual(is)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.
Você pratica espanhol fora da sala de aula?
( ) Sim
( ) Não
Se sua resposta for positiva, escreva o que você faz para praticar o espanhol fora da sala de
aula.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11.
Qual(is) aspecto(s) você considera importante(s)/mais gosta nas aulas de espanhol?
Comente.
( ) Leitura
( ) Escrita
( ) Compreensão oral
( ) Fala
( ) Vocabulário
( ) Gramática
( ) Outra: _____________ ( ) Pronúncia
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12.
Em qual(is) destes aspectos você percebe ter mais dificuldade? Comente.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13.
Como você prefere participar das atividades propostas em sala de aula?
( ) individualmente
( ) em pares
( ) em grupos
14.
O que você acha do tipo de avaliação adotado na escola? Comente.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO F – Questionário I aplicado ao professor

1. Nome:___________________________________________________________________
2. Idade: _____________ Formação Acadêmica: ___________________________________
3. Nacionalidade: ____________________________________________________________
4. Há quanto tempo vive no Brasil? ______________________________________________
5. Há quanto tempo atua nesta escola como professor de espanhol? Atuou/atua nessa área em
outras instituições? Qual(is) e por quanto tempo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Quais são os motivos que o (a) levaram a lecionar espanhol?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Você fala outros idiomas? Quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Você está estudando outro(s) idioma(s) atualmente? Qual(is)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Qual(is) aspecto(s) você considera mais importante(s)/prefere trabalhar nas aulas de
espanhol? Comente.
( ) Leitura
( ) Escrita
( ) Compreensão oral
( ) Fala
( ) Vocabulário
( ) Gramática
( ) Outra: _____________ ( ) Pronúncia
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.
Em qual(is) deste(s) aspecto(s) você percebe que seus alunos têm mais dificuldades?
Por que você acha que isso acontece? O que você faz durante as aulas para que os alunos
melhorem neste(s) aspecto(s)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11.
Como você classificaria a abordagem de ensino adotada pela escola? Descreva-a em
poucas palavras, tendo em vista questões como papel do aluno e do professor, material
didático e avaliação.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12.
Como você considera o momento de avaliação individual realizado junto aos alunos?
Comente.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO G – Questionário II aplicado aos alunos

Nome: _________________________________________ Turma: ___________________________
1) Na sua opinião, o que é mais difícil de ser aprendido no Espanhol? Enumere por ordem crescente:
1 – menos difícil ... 6 – mais difícil.
Outros elementos que não foram citados podem ser incluídos e classificados no final da lista, portanto
leia as alternativas antes de classificá-las.
a) ( ) a conjugação dos verbos
b) ( ) o vocabulário
c) ( ) a pronúncia
d) ( ) a utilização dos pronomes complemento direto e indireto (lo, los, la, las, le, les)
e) ( ) a diferença de gênero de algumas palavras em português e espanhol (la leche, el viaje, la miel,
el agua)
f) ( ) a diferença da ordem de colocação dos elementos que compõem uma frase: ¿Ha venido Juan?
(Espanhol) O Juan veio? (Português)
g) ( ) ____________________________________________________________________________
h) ( ) ____________________________________________________________________________
2) Como você avaliaria a sua pronúncia no Espanhol?
a) ( ) muito boa
b) ( ) boa
c) ( ) regular
d) ( ) ruim
e) ( ) muito ruim
3) Você percebe a presença de problemas de pronúncia na sua fala em espanhol?
a) ( ) sim
b) ( ) não
4) Caso a sua resposta à pergunta anterior tenha sido positiva, responda a seguinte questão:
Os problemas de pronúncia que você identifica na sua fala em Espanhol estão relacionados a que
sons?
a) ( ) R inicial ou RR (rápido, Rey, rico, Roma, carretera, correr, cachorro)
b) ( ) R entre vogal e consoante ou no final da palavra (carta, circo, partir, comer, cantar)
c) ( ) J ou G (jamón, jamás, gerente, girar, joven, juntos)
d) ( ) CH (chico, cacho, China, chocolate)
e) ( ) S e Z entre vogais (casa, asa, asilo, azar, azul)
f) ( ) L (alto, azul, mal, miel, mil)
g) ( ) Ñ (España, niño)
h) ( ) D (día, diamante)
i) ( ) LL (llamar, calle, Mallorca)
j) ( ) V (vacío, viento, venir)
k) ( ) E em palavras como: época, viejo, ella, es, década
l) ( ) O em palavras como: óptimo, mejor, ahora, periódico, deporte
m) ( ) X (exótico, examen, exigir)
n) ( ) A em palavras como: año, Ana, anterior, dejan
o) ( ) outros:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5) Caso você tenha identificado problemas de pronúncia na sua fala em espanhol, quais dos seguintes
recursos você considera como mais eficientes na correção desses problemas e no aperfeiçoamento da
sua pronúncia de maneira geral? Enumere de forma crescente as opções (1 – menos eficiente, 10 –
mais eficiente). Outras opções podem ser acrescentadas e classificadas no final da lista.
a) ( ) ter mais horas de aulas das que tenho atualmente
b) ( ) ouvir mais gravações (textos gravados, músicas etc) em sala de aula
c) ( ) ouvir mais gravações (textos gravados, músicas etc) fora da sala de aula
d) ( ) ter mais oportunidades de falar o idioma em sala de aula
e) ( ) ter mais oportunidades de falar o idioma fora da sala de aula, em viagens, com colegas de
trabalho, por telefone etc
f) ( ) ler textos em voz alta em casa, identificando meus erros e tentando corrigi-los
g) ( ) ouvir a minha própria fala por meio de gravação, identificando meus erros e tentando corrigilos
h) ( ) ser corrigido de maneira mais intensiva pelo(a) professor(a)
i) ( ) prestar mais atenção às correções do(a) professor(a)
j) ( ) ter mais atividades em sala de aula, cujo objetivo específico seja o aperfeiçoamento da
pronúncia em espanhol
k) ( ) ____________________________________________________________________________
l) ( ) ____________________________________________________________________________
m) ( ) ____________________________________________________________________________
6) Quando você percebe que não pronunciou corretamente uma palavra em espanhol na sala de aula, o
que você faz?
a) ( ) tento repetir a palavra corretamente no mesmo momento
b) ( ) tento repetir a palavra corretamente na próxima vez que a utilizo
c) ( ) espero que o(a) professor(a)me corrija
d) ( ) pergunto a pronúncia correta à professora
e) ( ) não faço nada no momento e pergunto a pronúncia correta dessa palavra ao professor(a) ou
outro falante de espanhol ou faço uma consulta no dicionário
f) ( ) não tomo nenhuma providência em momento algum
g) ( ) outro(s): _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Caso você tenha escolhido a opção ‘f’, por favor, justifique a sua reposta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7) Dê a sua opinião sobre a seguinte afirmação: “É necessário falar uma língua estrangeira com uma
pronúncia muito boa.”
a) ( ) concordo plenamente
b) ( ) concordo
c) ( ) nem concordo, nem discordo
d) ( ) discordo
e) ( ) discordo plenamente
Justifique sua resposta, independente da opção escolhida.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ANEXO H – Questionário II aplicado ao professor

Nombre: _____________________________________________________ Grupo: _______________
1) En su opinión, ¿qué significa tener un buen dominio de una lengua extranjera?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) ¿Piensa que el español es una lengua de fácil dominio para los brasileños?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) En la producción oral en español de sus alumnos, ¿qué nivel de importancia atribuye usted a cada
uno de los siguientes elementos? (Utilice: 1- Muy importante 2- Importante 3-Poco importante 4Sin ninguna importancia).
a) (
b) (
c) (
d) (
o c.

) corrección en la conjugación de los verbos
) conocimiento del vocabulario
) pronunciación correcta
) facilidad para comunicarse aunque presentando incorrecciones en relación a los elementos a, b

Si desea, puede comentar su respuesta: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) Cuando un alumno se equivoca en la pronunciación de alguna palabra, usted lo corrige:
a) ( ) en el mismo momento, repitiendo correctamente la palabra.
b) ( ) en el mismo momento, repitiendo correctamente la palabra y dando ejemplos de otras palabras
con el mismo sonido.
c) ( ) en el mismo momento, explicando la regla de pronunciación en español de esa palabra y de
palabras con el mismo sonido.
d) ( ) en otro momento, repitiendo correctamente la palabra y dando ejemplos de otras palabras con
el mismo sonido.
e) ( ) en otro momento, explicando las reglas de pronunciación en español de esa palabra y de
palabras con el mismo sonido.
f) ( ) utiliza otra(s) forma(s) de corrección diferente(s) de las anteriores. Explique cómo es/son:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
g) ( ) no lo corrige. Explique por qué:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5) Lea la siguiente afirmación: “Incluso los alumnos que ya llevan un año o más aprendiendo español,
siguen cometiendo fallos de pronunciación”. En su opinión, eso se aplica:
a) ( ) a todos los alumnos
b) ( ) a la mayoría de los alumnos

c) ( ) a pocos alumnos
d) ( ) a ningún alumno

6) Caso no haya elegido la opción d de la cuestión anterior, complete la siguiente afirmación: “Los
fallos de pronunciación de un alumno que lleva estudiando español un año o más…
a) ( ) no son siempre los mismos, o sea, no están relacionados con la dificultad de producción de los
mismos sonidos (RR, J, LL, etc)”.
b) ( ) son siempre los mismos y están directamente relacionados con la dificultad que el alumno tiene
con determinados sonidos de la lengua (RR, J, LL etc)”.
7) Dé su opinión sobre la siguiente afirmación: “Los alumnos que llevan un año o más aprendiendo
español ya no se dan cuenta de sus fallos de pronunciación”.
a) ( ) estoy completamente de acuerdo
b) ( ) estoy parcialmente de acuerdo
c) ( ) no estoy de acuerdo
Comente su respuesta: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8) Conteste a esta pregunta solamente si ha elegido las opciones b o c de la cuestión anterior. ¿Cómo
manifiestan sus alumnos que son conscientes de sus fallos de pronunciación? (Puede elegir cuantas
opciones quiera).
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (
g) (
h) (

) hesitando (dudando) al pronunciar una palabra con la que tienen dificultad.
) repitiendo una palabra dos o más veces intentando pronunciarla bien.
) pronunciando una palabra con tono interrogativo.
) sustituyéndola por una palabra equivalente en portugués.
) evitando utilizar palabras con las que tenga dificultad de pronunciación.
) pide que otro alumno lo corrija.
) induce el alumno que produjo el error a la auto-corrección
) de otra(s) manera(s). ¿Cuál(es)? _________________________________________________

9) En su opinión, en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera la pronunciación correcta es
un factor:
a) ( ) muy importante
b) ( ) importante

c) ( ) poco importante
d) ( ) sin ninguna importancia

Si desea, puede comentar su respuesta: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10) ¿Ha hecho algún curso destinado a la formación de profesores de idiomas?
a) ( ) sí
b) ( ) no
¿Cuál(es)? ¿En qué instituciones?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Si tiene usted cualquier comentario sobre este cuestionario o sobre la cuestión de la pronunciación del
español por alumnos brasileños, puede utilizar el reverso de esta página para escribirlo. Gracias.
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ANEXO I – Entrevista semi-estruturada com os alunos

1. O que é saber uma língua estrangeira para você?
2. Por que você aprende espanhol?
3. Quando você se comunica em espanhol, o que favorece ou impede a sua
comunicação?
4. Que fatores impedem que você interaja ou se comunique com o grupo ou com o
professor?
5. Você acha que o fato de o português e o espanhol serem línguas tão próximas ajuda ou
dificulta a sua aprendizagem de maneira geral?
6. E com relação à pronúncia, essa proximidade ajuda ou dificulta?
7. No questionário que você respondeu, você apontou ter problema(s) específico(s) de
pronúncia na sua fala, (...) por que você acha que a sua pronúncia não é adequada
nesse caso? Dê exemplos de palavras com tal som. Há outros casos em que você tem
dificuldades, mas não apontou?
8. Como você acha que poderia melhorar sua pronúncia em espanhol?
9. No questionário, você afirmou que quando percebe que não pronunciou bem uma
palavra, você tenta repetir a palavra no mesmo momento ou (...). E quando você não
percebe que sua pronúncia não foi adequada, como você poderia chegar a corrigi-la?
10. Você acha importante ter uma boa pronúncia do espanhol, mesmo sabendo que você
pode ser entendido ser ter uma boa pronúncia em muitas situações? Por quê?
11. Você acha que a pronúncia inadequada em espanhol pode chegar a ser uma barreira de
comunicação entre você e falantes nativos do espanhol?
12. Na sua opinião, qual a importância da correção de erros para a aprendizagem?
13. Como você se sente com relação aos seus erros? Por quê?
14. Você gosta de ser corrigido nas aulas? Por quem e por quê?
15. Como você vê a correção de erros de pronúncia na sala de aula?
16. Você entende as correções com clareza?
17. Qual o tipo de correção foi mais empregado pelo professor em sala de aula? Na sua
opinião, qual o tipo de correção é mais/menos eficiente?
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ANEXO J – Teste de percepção: texto para leitura

Matilde Urrutia, Mi mujer
Mi mujer es provinciana como yo. Aunque esto no interesa a nadie, somos felices. Dividimos
nuestro tiempo en común en largas permanencias en la solitaria costa de Chile. No en verano,
porque el litoral reseco por el sol se muestra entonces amarillo y desértico. Sí en invierno,
cuando en extraña floración se viste con las lluvias y el frío, de verde y amarillo, de azul y de
purpúreo. Algunas veces subimos del salvaje y solitario océano a la nerviosa ciudad de
Santiago, en la que juntos padecemos con la complicada existencia de los demás.
Matilde canta con voz poderosa mis canciones.
Yo le dedico cuanto escribo y cuanto tengo. No es mucho, pero ella está contenta.
Ahora la diviso cómo entierra los zapatos minúsculos en el barro del jardín y luego también
entierra sus minúsculas manos en la profundidad de la planta.
Confieso que he vivido (Pablo Neruda)
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ANEXO K – Entrevista com Maria de Lourdes

Pesquisadora: Maria de Lourdes, pra você o que é saber uma língua estrangeira?
Maria de Lourdes: Eu acho que é dominá-la assim em todos os aspectos. Eu tenho que saber me
comunicar com essa língua, me fazer entender, entender o meu interlocutor, a pessoa com quem eu
tô falando, saber ler nessa língua porque\ e assim até nessa questão de:: (.) assim de minúcias
mesmo até culturais. Porque entender numa língua não é só você falar bem, você explicar bem, mas
às vezes uma expressão em espanhol, inglês, qualquer língua que seja, se eu for transcrevê-la pro
português ou fazer o contrário tem toda uma questão de cultura. Às vezes uma coisa que eles falam
lá, uma emoção que quer passar, se for transcrever ela é diferente. Então, tem que entender\ é claro
que eu não\ vou entendendo isso aí com o tempo, com a prática, com leitura e tudo, mas eu\ isso é
importante também. Essa vivência de cultura também.
Pq. Por que você aprende espanhol?
ML: Ah! Adoro espanhol. Eu adoro aprender línguas. Então assim/
Pq. É isso já deu pra perceber ((sorri)).
ML: e assim, eu não tive oportunidade antes. Então agora eu tô tentando assim, aprender o que der
pra aprender. Tanto é que eu já penso assim, quando terminar ou o espanhol ou o francês\ mas eu
quero ir adiante, eu quero fazer o exame da língua\ mas eu já penso assim, vou começar árabe. Eu
quero! Aí, sei lá, depois vamos ver, vamos partir prum chinês aí, não gosto muito de nada oriental
não, mas China tá vindo aí né. E assim, é importante pro seu currículo, te ajuda, é importante.. No
meu mestrado me ajudou bastante, tá me ajudando no doutorado. Aí você pensa assim ah espanhol
também, mas inglês não é melhor? Inglês é melhor, mas no no na engenharia tem muita coisa assim
que remete ali, à Espanha também. Então me ajuda.
Pq. No caso, bibliografia..
ML: Bibliografia também.
Pq. Quando você se comunica em espanhol o que favorece ou impede sua comunicação?
ML: Eu tenho uma trava com o espanhol. Tenho. Melhorou bastante nesse semestre. Mas eu tenho
uma trava, é.. não sei se eu já, eu acho que eu até já falei isso em sala de aula. Se eu vou falar alguma
coisa em inglês e eu não sei a palavra, eu não sei a expressão, minha mente automaticamente ela
busca caminhos. Eu imagino que que é porque eu já, assim, inglês a gente tem mais contato desde
criança. Mas pode não ser isso também porque eu tenho essa mesma facilidade no francês. Nem que
eu falo assim “eu vou ali, hoje, amanhã”, igual menino fala. Mas assim, eu me faço entender. Agora
espanhol não, se eu chego numa expressão que eu não me recordo, ele me trava. Tá melhorando.
Esse semestre eu senti que eu dei uma deslanchada bem grande. Assim, eu tenho que ler mais, eu
tenho que praticar mais, mas tá melhorando. Mas ainda sinto assim que o espanhol PRA MIM é a
língua que eu tenho mais dificuldade. Não só pra falar, pra escrever também.
Pq. Você conseguiria identificar uma possível causa ou causas pra isso?
ML: Ah acho que eu tive um pouquinho de trauma do espanhol, quando eu comecei a estudar
espanhol. Não sei se eu já cheguei a comentar com você que eu tive um professor que era padre.
Pq. Ah sim. Hum hum. Lembrei.
ML: Então eu acho\ pode ter sido isso, pode ser a questão dos artigos de espanhol ((acho que ela
quer se referir aos pronomes)) que pra mim aquilo não é “coisa de Deus”. Eu falo que contabilidade,
agora eu incluí os artigos de espanhol, que não é coisa de Deus. O tal do lelismo desce pra não sei
que pessoa e não! (Salve) Maria, que que é aquilo!
Pq. Os artigos\ deixa eu entender. Não artigos científicos, artigos\
ML: não, os artigos, pronomes. Artigos não. Pronomes, pronomes. Me expressei mal.
Pq. Ah tá. Hum hum.
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ML: E eu acho que tem um pouquinho dessa trava também. Assim de quando eu comecei a estudar
espanhol. Eu mais o professor de espanhol a gente\ ele não me ensinava. Ele brigava comigo e eu
brigava com ele. Então acho que meio que.. Mas assim, tá melhorando, tô sentindo que tá
melhorando.
Pq. Mas você não gostou muito do método dele?
ML: Como é que eu vou te explicar.
Pq. Ou foi um misto de..
ML: Foi um misto. Eu acho que ele ia pra\ eu acho que ele ia dar aula não era pra ensinar, era pra
conversar. Deveria se sentir sozinho “não, eu vou, vou dar aula porque aí me me desabrocho né”. E
eu tinha acabado de me formar em engenharia e ele adorava falar mal de engenheiro brasileiro. Aí
pronto, aí tava armado o circo né. Porque ele começava a falar mal, e claro né, você tem o brio da
profissão né, aí você começava a defender, aí sei que virou essa bagunça ((sorri)).
Pq. Hum.. Então o fato de só conversar na aula, pra você não, não ia muito bem. Faltava uma parte
mais didática, mais sistematizada.
ML: Faltava. Faltava didática nele porque assim, por exemplo, essa questão\ eu lembro duma briga
que a gente teve, assim, que ele começou a falar mal. Falou assim “não, por causa de vocês que os
prédios tão aí caindo”. E foi essa briga assim até o final da aula. Praticamente aí\ quanto tempo era
de aula? não me recordo. Acho que era uma hora e vinte, um negócio assim. Foi a briga até o final da
aula e ele, assim, não tinha uma didática, não.. porque se.. eu sou professora também então eu
entendo, você tem que ter uma didática, partir de um princípio. E assim, você tem que favorecer o
seu o seu aluno a buscar alternativas por ele mesmo. Você tem que mostrar o caminho pra ele e,
assim, desenvolver a simpatia pela matéria, pela língua no caso. A simpatia é.. a vontade de buscar,
de ir além, descobrir também, porque é gostoso isso, você descobrir, você.. Mas ele não. Era aquela
coisa assim amarrada. E quando ele começava a contar da vida dele. Aí ele misturava português com
espanhol , você não sabia “será que eu devo falar português, será que eu devo falar espanhol?” (.)
Complicado.
Pq. E tendo em vista agora a sala de aula, há fatores que impedem a sua comunicação? Pensando
com o professor ou com os colegas?
ML: Não. Ali.. pelo menos nessa escola não.
Pq. É tranqüilo.
ML: Tranqüilo. Isso ai.. Aliás eu pra falar com\ igual, em sala de aula, com colega, pra dar aula, eu,
nossa, desabrocho. Meu problema é só quando quando eu tô sozinha, (que eu sô pra chegar num..)
mas com os outros eu não sinto problema não.
Pq. Com um nativo talvez haveria alguma coisa, algum empecilho. (.)(.) Ou seria a situação. Por
exemplo se a pessoa chega em mim já é mais..\
ML: Não, acho que se, por exemplo, se um nativo chegar em mim pra conversar. Se fosse hoje a
princípio eu ia ter uma trava assim. Num.. Acho que é aquele medo assim, será que eu vou conseguir.
Mas assim se eu tiver um tempinho, acho que eu vou falando, nem que seja devagar, mas eu vou..
Pq. E você acha que o fato de o português e o espanhol serem línguas próximas ajuda ou dificulta
SUA aprendizagem?
ML: No meu caso atrapalha. No meu caso atrapalha. Porque eu eu\ como é que eu vou te explicar\
por que que eu tenho mais facilidade em inglês e até em francês, francês ainda é do mesmo tronco
aí, latim também, mas é uma língua mais diferente. Acho que eu tenho mais facilidade no francês do
que com o espanhol porque eu acho o francês uma mistura de de inglês com português. Eu acho
parecido. É igual a família lá em francês, os termos são praticamente os mesmos do inglês. Claro que
a pronúncia é muito diferente; mas as palavras, a escrita é praticamente a mesma. Agora o
português com o espanhol, é claro que você tenta\ eu\ como é que eu vou é..\ eu pra mim aprender
eu tenho que raciocinar. Tudo meu parte de uma linha de raciocínio. E se eu for tentar aprender
espanhol raciocinando em português não dá em nada. E como é minha língua materna é claro que eu
vou partir dela. Já no inglês eu não faço isso. Por quê? Porque eu sei que não tem como (me
entender). Então eu tenho que.. é daquele, daquilo que eu tenho. E eu tenho que\tenho que
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estancar bem. Deixar um compartimento no português e outro no espanhol. Se não não sai. Sai
portunhol. E é isso que eu tento evitar.
Pq. Então essa proximidade de maneira geral ela\
ML: Pra mim atrapalha.
Pq. E com relação à pronúncia mais especificamente, essa proximidade ajuda ou atrapalha?
ML: Eu acho que atrapalha também. Igual essa questão das vogais abertas, vogais fechadas. Pra mim
atrapalha. Porque é automático. Em português eu falo daquela forma. Em espanhol por que que de
vez em quando eu travo, porque eu vou falar tentando me policiar pra não cometer esses erros. (.)
você entendeu? Então é claro que eu vou mais lentamente porque a linguagem ela tem que ser o
que? Natural né. Pra mim falar tem que ser natural.
14’23’’
Pq. Hum hum. Ãh... Vamos ver aqui o questionário. Por isso que eu pedi pra você responder. É... você
apontou alguns problemas específicos com relação a sua pronúncia. Por que você acha que a sua
pronúncia não é adequada nesses casos? A questão das vogais você até já comentou né. No caso do
‘r’. ‘r’ inicial ou ‘r’ vibrante.
ML: Aquele rrrr ((faz o ‘r’ vibrante)).
Pq. É.
ML: Acho que é porque eu ainda não sei rosnar muito bem. Eu chamo isso aí de rosnar. ((sorri)) É
porque é um ‘r’ arrastado me\ assim, eu eu tenho impressão que no meu caso como eu tenho um
problema de garganta, então eu ainda vou melhorar isso aí. Porque pra mim falar esse ‘r’ ainda me
dói um pouquinho.
Pq. Dói? Dói de doer?
ML: É porque eu ainda tenho\ eu devo fazer operação agora em mim, mas eu tenho algumas
berruguinhas nas cordas vocais, então pra mim dói um pouquinho. Então eu não tento falar assim
tão bem como eu acho que eu deveria. Se eu tentar eu falo. Mas pra poupar a garganta, e como eu
uso muito a garganta né, então... mas é, eu sinto isso aí, eu acho que eu poderia falar melhor, mas
acho que pro segundo semestre vai melhorar agora, porque aí eu vou tá com a garganta perfeita.
((Faz o ‘r’ vibrante))
Pq. Olha só!
ML: Vou rosnar bastante. ((sorri))
Pq. No caso do ‘e’ e ‘o’...
ML: É essa questão que eu falo né. O ‘e’ e o ‘o’ em espanhol é cerrado e eu\ minha\ acho que a
tendência não é só minha, eu percebo isso nos outros também. Sempre é falar aberto. Eu acho que é
um problema de quem fala português e vai aprender a falar espanhol. É falar as vogais que deveriam
ser cerradas abertas. E a gente não deveria ter esse problema né, porque tem tanta pronúncia de
vogal em português e em espanhol é muito menos, é muito melhor , mas...
Pq. Nos outros casos... é mais tranquilo.
ML: Não, é... eu apontaria essa questão do ‘s’ e do ‘z’ aí entre vogais, mas como tem as pronúncias,
tem os vários tipos de pronúncias, né, então eu falo aquela que me adéqua melhor que eu acho mais
fácil.
Pq. Os vários tipos de pronúncia, tendo em vista as variedades?
ML: É, as variantes, é. Que é igual aquela questão de cê tá ((faz o som da interdental)), não!
Pq. Ah, a interdental.
ML: É. Nossa, eu acho isso muito feio. E até o o\ como é?\ o (.) o [io] né, por exemplo o ‘ipsolon’ que
os latinos falam [ddd], aquele trem fechado. Eu acho horroroso também então/
Pq. O [d] [do], por exemplo?
ML: É, justamente. O pessoal fala assim “ah mas o latino fala [do]” e eu não, eu vou falar sempre
[io] primeiro. É até questão pessoal. Eu acho mais bonito. E segundo: meu nome ia ficar ridículo. Já
pensou? Como é que eu ia falar isso? Não, deixa ele ‘i’ mesmo, então eu vou seguindo nessa parte aí.
((sorri))
Pq. Tá, ‘ñ’ tranqüilo, ‘l’ entre\ em final de sílaba né.
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ML: É, eu acho que nessas outras assim eu não tenho grandes dificuldades não, é mais tranqüilo.
Pq. No caso do ‘ll’, a sua/
ML: a minha pronúncia também seria como se fosse o nosso ‘lh’, ou aquele ‘i’ né. Aquele caso lá da
ga[i]na lá, ga[li]na, ga ga, como é que eu falo isso né. Eu não\ eu nunca puxo pro lado latino [d]. Às
vezes, por exemplo, quando eu for fazer uma viagem, alguma coisa, eu vou tender pra isso aí. Mas eu
evito, principalmente por causa do meu nome e também porque eu acho feio. Eu acho essa
pronúncia\ ta que ela existe e tudo, mas eu acho ela feia. Eu acho mais bonito falado como se fosse
um ‘lh’, o ‘y’ como se fosse um ‘i’. Eu acho mais bonito.
Pq. Nesse caso ficaria então...
ML: Seria [amar] né, [kae], Ma[]ca ou ma[yr]ca, ca[yi]. Eu puxo pra um ou pra outro, mas eu
não vou falar ca[de]. ma[dr]ca. Isso aí eu evito.
Pq. Hum hum. E nesse caso do último caso: ‘a’ em palavras como/
ML: [a]ño, [a]na, [an]terior, dej[n]. Acho que não, assim, tá na média. Claro que não vai ser aquela
pronúncia igual a um nascido, criado na língua hispânica lá, mas não eu não vejo grande problema
nele não.
Pq. Ok. E (.) o que você poderia fazer pra melhorar sua pronúncia, tendo em vista essas dificuldades.
ML: Eu pretendo agora nessas férias, semana que vem se Deus quiser! ((cochicha algo)) (...) mas
assim, além do U2, eu pretendo ouvir gravações em espanhol também. Vou ver se eu consigo, e,
assim, tentar falar também. A questão maior é que você não tem assim com quem conversar né.
Igual, eu tenho um colega aqui que ele fala inglês e fala francês, mas espanhol ele não fala. (?) Falei
pra ele, começa espanhol. Ele “não, espanhol a gente se vira”. Tem gente, tem muita gente que fala
assim “ah pra que que você faz? Inglês tá, tudo bem, mas espanhol a gente se vira, e francês, só se
um dia você trabalhar numa companhia, assim, ah eu falo francês. (?)” Porque espanhol, se você
falar assim ah eu me viro, não é espanhol, é portunhol. Aí é igual eu tô falando, você tem que saber
falar bem né. Eu acho que é até questão de respeito.
Pq. Respeito pra com quem?
ML: Respeito pra com quem você tá falando, respeito até comigo, porque pra mim falar assim eu sei
falar uma língua, eu tenho que respeitar a língua, não é corromper ela com o português também
não. Tô falando português é português, espanhol é espanhol. Então, uma coisa é uma coisa, outra
coisa é outra coisa, como fala minha mãe. É questão de respeito também. ((sorri))
Pq. E seguindo aqui o questionário, você marcou que quando você percebe que não pronunciou
corretamente uma palavra, você tenta repetir corretamente no mesmo momento, ou você espera
que o professor te corrija, ou você pergunta pro professor.
ML: Eu faço as três coisas.
Pq. Você conseguiria especificar quando você faz uma coisa, quando você faz outra.
ML: Como por exemplo, é... se eu tô falando\ deixa eu lembrar algum caso aqui. (.) eu me lembro
que eu fui conversar com o professor nesse semestre, era a respeito de um dos meus filhos. Eu falei
assim meu filho mais velho. Mi hijo mayor. Aí eu repeti meu filho mais velho, aí ele mi hijo mayor. Aí
eu mi hijo mayor? Mi hijo mayor. Então na hora eu já tento corrigir e se
eu não sei eu já pergunto, pra já falar... se sair errado de novo é por um (lapso), porque o espanhol
ele me deixa tensa, porque eu fico me policiando. Tá, mais alguma coisa assim escapa. Mas eu tento
fazer tudo na mesma hora. Porque se eu corrijo na hora, tem aquela questão pode quebrar minha
linha de raciocínio, tem gente que fala assim ah não me corrije na hora porque se eu tô
desenvolvendo vai quebrar minha linha de raciocínio, eu não tenho muito esse problema não. É... se
eu tenho que falar alguma coisa, mesmo que a pessoa me corrija mas eu lembro o que é que eu
tenho que falar eu volto daonde que eu tava e continuo. Então eu tento falar, assim, fazer a a\ se eu
não sei, eu pergunto. Igual por exemplo eu vou conjugar um verbo. Verbo é um, verbo é\ vamo
combinar que espanhol também é uma língua do capeta também. É igual português. O povo fala
assim, se você acha tão difícil por que que você faz? Eu pô, cara, aprendi português, não vou
aprender espanhol? Vou aprender espanhol, claro. Então assim, se eu não conjugar um verbo, eu vou
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falar: isso? Sim? É. Ou se não é: não, é assim. Então eu já parto\ porque a gente tem que tá se
policiando, não tem como. Então.
Pq. Esse policiamento você acha positivo então. Você acha que ele precisa/
ML: No meu caso sim. Porque se não eu vou partir pro portunhol. E é isso que eu quero evitar.
Pq. Portunhol não é com você.
ML: Portunhol não. Eu a\ é igual, é como eu tava te falando, a pessoa fala assim, ah! espanhol a
gente se vira. Não se vira, é portunhol. É falta de respeito mesmo com a língua. Né?
Pq. Você acha que é importante ter uma boa pronúncia do espanhol, mesmo sabendo que você pode
ser entendida em muitas situações?
ML: Ai Luciana. Aí vai muito de pessoa.
Pq. É... você.
ML: Sempre que eu faço uma coisa, eu tento fazer ela da melhor forma possível. Então, eu sei que eu
tô sendo entendida. Isso é o mais importante? Claro que é. Principalmente por exemplo se eu tiver
numa situação aí dum país diferente, tô com fome, quero tomar um banho, vou ter que me fazer/ é..
então a comunicação é mais importante. Mas se eu tô me fazendo entender e eu tenho a
oportunidade de melhorar, então eu vou melhorar. Eu vou tentar sempre o melhor pra mim. É
questão assim até de (.) melhora mesmo. É igual eu tô te falando, sempre que eu for fazer uma coisa,
eu vou tentar fazer da melhor forma possível.
Pq. E você acha que a pronúncia inadequada em espanhol poderia chegar a ser uma barreira de
comunicação entre você e o falante nativo?
ML: Hmm. Acho que aí eu teria que vivenciar a situação, mas eu imagino que sim. Porque claro que
vai ter coisa que se eu pronunciar errado ele não vai me entender. Ou se ele pronunciar duma forma
que eu não tô entendendo também, vai ser barreira. É igual aquela questão do\ desse [dd] aí, na
Argentina né, eles vão falar lá su[d]o, su[d]o, su[d]o. Se eu não soubesse, se eu já não, não
conhecesse que tem essa variante, que que eu ia entender? Ah, que que eu tô suja, que que tá
acontecendo. Então pronúncia é importante. Por isso que é bom também conhecer essas variantes,
porque dependendo de onde você estiver, da oportunidade que você tiver, você vai pender pra uma
ou pra outra. Claro que eu escolho aquela que mais se adéqua a mim. Mas se precisar eu sei, eu
conheço a outra. Né?
Pq. E, só voltando lá um pouquinho. Quando você percebe você faz isso aqui, e quando você não
percebe?
ML: Ah eu percebo, você pode ter certeza.
Pq. Ah é! Mas e caso você não perceba, como poderia chegar a\
ML: Só se eu não souber né. Por exemplo se eu falar alguma coisa aí, uma palavra que eu
desconheço, que eu nunca vi, claro que ela sai, pode sair errada né. Aí eu espero que me corrijam,
né, porque se eu não tenho condição de saber que aquela é a pronúncia correta então eu espero que
me corrijam.
((As colegas de trabalho de ML nos oferecem pão.))
Pq. Qual a importância então da correção de erros na aprendizagem, pra você?
ML: Eu acho que se um erro não é corrigido ele vai sendo repetido, sistematicamente ele vai sendo
corrigido ((acho que não foi isso o que ela quis dizer)). Porque se você não tem aquela correção, você
acha\ no meu caso, eu acho que tô fazendo o certo. Então sistematicamente eu vou corrigindo. Pode
chegar uma hora que isso atinge aí uma proporção maior, até no caso de eu não me fazer entender.
Então eu\ é igual eu faço com meus alunos, ó eu vou te corrigindo, se você persistir nesse erro,
porque se me corrigem e eu continuo errando, eu tô errando uma coisa que eu já sei, então acho que
o meu erro já está se tornando mais grave. Então eu acho que a correção ela tem que acontecer e
assim, junto, com o processo de aprendizado ela ir crescendo também.
Pq. Nesse caso, se mesmo corrigindo não há uma mudança, o que poderia ser feito?
ML: Aí é\ como é que eu vou te explicar\ aí é exercitar mais né, por exemplo essa questão das vogais
abertas e vogais cerradas. Não é falta de correção. É claro que me corrigem, que eu já fui corrigida e
tudo. É essa questão da proximidade com o português e o espanhol, como tá muito junto então você
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já fala isso no automático. Mas é, é exercitando. É ouvindo, é falando. Não tem outro jeito, não tem
escapatória. Claro que pra ler ali\ igual, o pessoal : então por que você faz espanhol? Você lê, você
entende. Tá, mas falar também né. Então tem que exercitar, não tem como.
Pq. E com relação aos seus erros, como você se sente?
ML: Ah, eu odeio errar. Eu aceito todo mundo errar, menos eu. Eu sou, sou a minha pior crítica. Não
sei se\ acho que eu aprendi isso aí com a minha mãe. Então assim, eu odeio errar e eu tento não
errar e eu vou, acho que eu vou morrer desse jeito, tentando não errar. Eu aceito meu aluno errar,
aceito meus filhos errar, aceito qualquer pessoa errar, mas eu errar me sinto assim terrível. Mas, tô
aprendendo também que errar é humano, não adianta, eu vou errar até morrer também. Mas até
morrer eu vou me policiar pra não errar e pra mim, pra mim aprender com os meus erros pra mim
melhorar.
Pq. No caso, você não se sente frustrada assim por um erro seu.
ML: Não, não é frustração. Assim, é claro que se eu errar, se eu ficar persistindo numa coisa que eu já
sei, igual essa das vogais, eu me sinto extremamente irritada. Porque é uma coisa que eu já sei, mas
tá no automático, então tem que exercitar pra melhorar isso aí. Mas (.) não me não me frustra, não
me trava tanto, me travava mais. Então, como assim, como eu tô me fazendo entender, então eu
vou, vou falando, vou desenvolvendo.
Pq. Não é algo que ai meu Deus errei agora não vou mais falar, não vou mais/
ML: Não, tem isso não.
Pq. E você gosta de ser corrigida nas aulas?
ML: Gosto, com certeza.
Pq. Você tem preferência? Pelo professor, pelo colega.
ML: Por quem perceber que eu errei, sem problema. Não tenho esse negócio assim, tem gente que
fala assim ah caboclo tá na sala de aula aí junto comigo tá me... não tenho isso não. Se você é meu
colega tá no mesmo nível que eu, não tem problema, mas se ele percebeu o meu erro e me corrigir,
eu fico agradecida.
Pq. Como você viu a correção de erros durante esse semestre? Principalmente erros de pronúncia.
ML: Foi bom assim é... o professor tem uma coi\ ele deixa o desenrolar né pra depois ó isso, isso e
aquilo. Eu não tenho tanto problema, por exemplo, eu tô no meio de uma frase ((colega da Maria
oferece café)) eu não tenho tanto esse problema assim é, eu já percebi que ele deixa a gente
desenrolar, deixa desenvolver e no final corrige. Eu não teria o problema assim de você me corrigir
no meio da frase numa palavra porque eu\ acho que é de professor, você sempre recorda o ponto
que você tava e parte dali. Mas muitas pessoas têm isso, se te cortar no meio você já não consegue
desenvolver. Eu já percebi isso, percebo isso com os meus alunos, tanto é que eu tento me policiar
pra não cortar eles tanto. Que eu tenho essa tendência de ir na\ como diz o outro, você vem com um
tapinha eu te retorno uma machadada. Eu tinha um professor que ele falava isso pra gente. Mas
assim, eu tô me policiando. Mas assim, é, a forma da correção que ele faz é muito boa porque não
não trava. É como ele já colocou: a comunicação é o mais importante. Eu concordo com isso. Se eu
concordo com isso, se eu tô me fazendo entender, a partir daí eu já vou melhorar outras coisas:
pronúncia, a palavra que eu desconheço, vocabulário e tudo.
Pq. Você entendia as correções com clareza?
ML: Com clareza.
Pq. E pra você qual o tipo de correção foi mais empregado pelo professor? Essa mesma, essa que
você acabou de relatar?
ML: Foi. É, é, ele espera o desenrolar né, o desenvolvimento do raciocínio, da frase e no final que ele
vai me corrigir. Acho que justamente pra não travar.
Pq. E na sua opinião, qual tipo de correção seria o mais eficiente e qual o menos eficiente.
ML: Menos eficiente? (.) No meu caso não. Mas como assim, como eu tenho vivência de sala de aula
também, eu imagino que seria aquela correção que você faz no ato. Essa é a menos eficiente. Cê,
você tem que deixar o aluno desenvolver mesmo o raciocínio, ele finalizar o que ele quer falar pra
depois ó você errou, sua pronúncia não tava boa, alguma coisa assim nesse ponto, nesse ponto,
nesse ponto. Porque se ele tá desenvolvendo e eu vou e falo na hora, trava. Acontece isso com os
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meus alunos. Então eu até evito. No no meu caso eu não sinto trava nisso aí não. Não é problema.
Mas a maioria das pessoas, acho que muita gente mesmo, se você cortar aqui no ato do raciocínio
ela pára.
Pq. E o mais eficiente?
ML: Mais eficiente é a forma que ta, acho que tá sendo feita, dessa forma mesmo. É deixar
desenvolver pra depois você...
Pq. No seu caso, você mudaria a ordem?
ML: Não, tá bom. Se, assim, se quiserem corrigir no ato não tem problema não, mas tá bom. Porque
até depois também você vai se lembrar é, é, por exemplo, esse posicionamento, essa forma não tava
melhor, eu poderia ter feito melhor. Porque aí você tá com seu raciocínio todo formado.
Pq. Hum hum. É, você vê diferença entre o professor nativo e o professor brasileiro? Você tem
preferência por um ou por outro? (.) Eu não sei se você teve experiência já com os dois/
ML: Tive, tive, porque o Raúl é nativo né, aí eu tive aula com a Helena e com a Lúcia que são, são são
brasileiras. Eu acho que o nativo ele te dá mais assim... (.) te abre mais um leque né, até da questão
do do do\ dessas minúcias culturais também, né. Mas, assim, todos os professores ali são muito
bons, mas, assim, como ele colocou na sala de aula, tô explicando não é porque eu sou nativo, mas é
porque eu sei explicar isso aí, eu tenho didática. Aquela história, por exemplo, não é porque, não é
porque eu, sei lá, eu me desenvolvo bem em matemática que eu vou saber passar pra você. Eu sei
explicar porque eu tenho didática, né. Mas tem essa questão assim de de de abrir mais esse leque.
Até expressões aí do dia a dia. Me lembro que ele falou assim à medida do semestre eu vou corrigir
vocês, por exemplo, não tem problema você falar assim ‘eu não tenho certeza’. Tá correto. Mas é
mais usual ‘eu não estou seguro’. Então é o tipo de coisa assim que enriquece o aprendizado.
Pq. E talvez o professor brasileiro estaria um pouco aquém...
ML: É, eu acho que ele não teria tanto essa vivência assim na na prática assim, no automático
mesmo.
Pq. Entendi. O seu primeiro professor, o padre/
ML: Foi a Lúcia. Ah, o padre. O padre ele era o primeiro, primeiro mesmo. O padre ele era espanhol.
Ele era nativo. Mas assim, eu acho que ele ficava muito ligado a\ não sei, eu tenho a impressão que
ele dava aula assim ah tá me sobrando tempo, eu não tenho com quem conversar, vou dar aula. Só
que ele misturava português com espanhol você ficava assim: uai? Que que é isso?
Pq. Pra terminar, como você avalia a sua aprendizagem nesse semestre. O seu desenvolvimento, o
seu crescimento no espanhol.
ML: Ah, acho que esse semestre eu cresci bastante, principalmente nessa questão assim da trava
mesmo. E tô melhorando essa questão da\ de me travar. Eu não sei essa palavra, se fosse em inglês,
se fosse em francês eu buscaria alternativas. Espanhol eu não buscava tanto, eu já... aí eu ficava ali,
pensando como será que eu vou falar isso. Agora tá mais assim, tá mais automático. Se eu não sei
aqui eu vou buscar alternativas, então acho que esse semestre eu cresci bastante. Acho que foi bem
bom.
Pq. Que bom. Tem mais alguma coisa que você quer dizer, que você quer expressar. A minha
presença em sala de aula foi muito intrusiva, perturbadora...
ML: De jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Ichi... sem problema. Foi muito bom ter você lá. ((um
colega da ML nos cumprimenta)) Mas não, sua presença foi... a gente, acho que você era uma aluna
ali. Aluna\ não tô falando, não tô menosprezando nem nada não, tô falando assim, você se
comportava como uma aluna e tava ali junto, sem problema, foi muito bom.
Pq. De alguma maneira os questionários foram cansativos ou deu pra abrir mais um pouquinho a
mente...
ML: Não, não, inclusive aquele questionário que você pontuou as nossas formas de aprendizagem,
achei muito interessante porque eu já tinha percebido aquilo. Acho até que eu falei em sala de aula,
por exemplo, o espanhol eu preciso de mais gente pra tá falando, eu preciso tá junto. Se fosse
matemática pra mim estudar sozinha é muito melhor, eu vou muito mais rápido. Agora o espanhol
não. São formas diferentes de aprendizagem. Às vezes a gente não percebe, ou percebe assim
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intuitivamente eu já tinha percebido isso. Mas como eu gosto de matemática né, na hora de
PONTUAR, nossa! eu acho isso encantador, maravilhoso. Então foi muito bom. Não foi cansativo não.
Pq. Que bom.. Muito obrigada, então, ML..
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ANEXO L – Teste de percepção de Maria de Lourdes

Leitura do texto
Matild[] U[]utia, mi muj[]r.
Mi muj[]r []s pr[]vinci[]na como yo. Aunque esto no inter[]sa a nadie somos felices.
Dividimos nuestro tiempo en común en largas perm[]n[]cia[] en la solitaria c[]sta de
Chile. No en ver[]no porque []l litora[] []eseco por []l s[] se muestra ent[w]ces
amarillo y des[]rtico. Sí en inv[]rno, cu[]do en extr[]ña fl[]ración se viste con las
[]uvas\ lu\ []uvias y el frío, de verd[] y amarill[], de azul y de purpúr[j]. A[]gunas
veces subim[]s del sa[]vaje y solitario oc[a]no a la nerv[i]sa ciudad de S[]t[ia]go, en
la que juntos pad[]cemos con la complicada existencia de los demás. Matild[] c[]ta con
v[]z poder[]sa mis c[]ciones. Yo le dedico cu[]to escribo y cu[]to tengo. No es mucho,
pero []lla está contenta. A[]ra la diviso cómo entie[]a los sapatos minúscul[]s en el
ba[xo]\ ba[o] del jardín, y luego [] entie[]a sus minúsculas m[]nos en la
profundidad de la pl[]ta. Confieso que he vivido. Pablo Neruda.

Produção espontânea
Pq. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
ML: Me gusta mucho qu[]darme con mi[zi]jos ((mis hijos)) y:: o[lv]ir al ‘U2’.
Pq. Ah:: ¿en serio?
ML: ‘U2, U2’.. ((sorri))
Pq. ¿Sí? Y ¿te gusta viajar? Por ejemplo, cuando puedes o cuando tienes un largo tiempo… o
no, prefieres estar en casa…
ML: No, me enc[]nta, pero no tengo mucho:: cómo te voy a e[s]plicar… en mi ca[z]a son
ocho ‘criança’\ o[]cho niñ[]. Entonces s[e] viaj[]m[] , viaj[]m[] ((viajamos o...))
todos junt[]s o:: no viajamos. No me enc[]ta mucho viajar con ocho ‘crianças’ porque
siempre que\ que tengo te\ tempo libre estoy muy c[]sada. Y ‘se’ vas a viajar con ocho
‘crianças’ no v[]s a d[]sc[]sar. Y no tengo otra compañía para viajar. tonces… o viajo con
ocho o no viajo. Pre\ estoy pref[e]riendo no viajar.
Pq. Mira… ocho… entre sobrinos/
ML: ocho… entre sobrin[zi] ((sobrinos y)) [ ((mis hijos)). Do[zi]jos míos y:: ocho\
‘six’\ seis sobri[]os.
Pq. Imagínate… y todos viven allá/
ML: Sí::
Pq. La casa es:: muy feliz entonces.
ML: []s una fi[]sta... sí, sí, pero para\ para:: viajar con ocho ‘crianças’, ‘ainda’ más que:: en
ca[z]a\ g\ g[]sta ‘muit[]’ d[] [v]iajar a ‘Lagolândia’. [zu]na ((es una)) peque[n]ita ciudad
de::\ cerca de ‘Pirinópolis’. []ntonces tiene:: el []ío. ¿Cómo tú vas al [xi:] con ocho
‘crianças’? No, no…
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Pq. Hay que tener ocho adultos para cuidarlos.
ML: Sí::: No. No estoy muy enc[]ntada en viajar.

Reconhecimento – Transcrição e análise
Leitura
ML diz que nunca ouviu sua própria voz e que não gosta de ouvi-la.
Aluna ouve apenas uma vez. Fala que pronuncia as vogais que em espanhol são fechadas,
abertas como em português.
ML: Hablo las vocales que en español son cerradas, abiertas, como en portugués. ‘Isto’
es constante. Yo tento mi mi policiar, pero:: (.) sale naturalmente. (…) en español son
cerradas la ‘o’ y la ‘e’, pero las hablo ‘ó’ y ‘é’.
Pergunto por que sublinhou a palavra ‘provinciana’ na folha, ML afirma que pronunciou
pr[]vinciana, o que não acontece.
Em ‘lluvias’, aluna fala que o problema é que lhe falta o acento espanhol. Não consegue
explicar direito.
ML: No hablo como como hispanohablante. Soy lusófona. (.) Pienso que es mi ‘major’
problema. Problema de ‘erre doble’ también, no es tan arrastado, entonces y colocaría
así también. Pero… que me… que tengo más problemas son las vocales. Cuando
‘lembro’ que son cerradas, ya (.) hablé.
Produção espontânea
Ao ouvir sua produção espontânea, ML fala que é portunhol.
ML: Es portuñol, una mezcla, portugués y español.
Aluna aponta como erros, o vocabulário que utiliza em português, e pergunta se há ‘rio’ em
espanhol. Fala que não lembra. Eu a recordo da música Al otro lado del río. Ela fica feliz com
a associação. Fala também que ‘ainda’ é um problema para ela, pois não lembra se é ‘aún’ ou
outra coisa. Diz que acredita que se tivesse mais tempo para falar espanhol fora da sala de
aula, estaria melhor. Fala que nem tanto de falar, mas não tem muitas canções ((U2??))
((situações?)).
Fala novamente das vogais que deveriam ser fechadas, mas ela pronuncia abertas. Peço que
cite um caso. Ela fala ‘río’ e ‘tiempo’. Ao dizer como seria ‘tiempo’, diz que não se lembra
pontualmente, mas fala que percebe que tem que ser fechada, mas ela fala de forma aberta.
Pergunto como seria ‘río’ de forma fechada, ela fala que em português se fala ‘ri[u]’. Eu digo
que na gravação, ela também pronunciou ‘rí[o]’, ela então exclama ‘é mesmo?’ ML diz que
sua tendência é falar os finais das palavras como em português, ou seja, ‘tenti, dinheru, riu’.
ML: (...) Por que em portugués no ‘falamos’ ‘tente’, falamos ‘tenTI’\ ‘tenTCHI’,
dinheiRU, riU, né? Entonces tengo ese problema en español también, porque voy hablar
río, né? No hablo río si no estoy me policiando, hablo ‘riu’. Então al final de las palabras
son… problema.

256

Qualidade vocálica de /e/

ANEXO M – Erros fonéticos observados na produção de
Maria de Lourdes em sala de aula

15/03
d[]cada (L)
(década)
*s[]ri[] (L)
[] (L)
[] 4 (L)
[d] (L)
[] (es el) (L)
*[]dación
(redacción)
t[]lefónico (L)

29/03
*[] (es así)
s[]rie (serie)
[] 2
[d]
[]ra
*[]ram[]s
(éramos)
pr[]guntó
(preguntó)
*[b]gica
(Bélgica)
*[]
(es interesante)
ma[]stro
[] 2
fid[]l
*qu[]ro (quiero)
*[] (ella)
qui[]re
of[]r[]céndose
(oferecéndose)
*n[]to (nieto)
*[b] (verbo)
*p[]sona
(persona)
*p[]gunté
(pregunté)

05/04
pr[]fiero
*[]
(jueves)
*mi[]coles
[] 13
‘[p]’ (pidas)
fid[]l
[]
vi[]jo
[] (ella) 2
*p[]sona
(persona)
*p[]sonas
(personas)
muj[] (mujer) 2
ma[]stro
[]sa (esa)
*el[]trica
(eléctrica)
si[]te
*[]
(aspecto)
*[]
(correcta)
acont[]ce
*co[]cto
col[]gas
*[]
(cuadernos)
*[] (cielo)
*[]sponsabilida
[]
(responsalibilidad
)
*[] (es
hombre)
*e[]cicio
(ejercicio)
*[]
(ejercicio)
[] (evito)

19/04
*mi[]coles 2
(miércoles)
t[]cnicas
p[]sonas (L)
pap[]les
[]lla
[] 5
[] 4
[d] (del)
estrat[]gia
*inter[]n[]t
 ]
[tel
(teléfono)
qui[]re
*[l] (L) (leve)
d[]cimo (L)
(décimo)
*[] (L) (el
índice)
[] (L)
*[] (L) (es el)
[] (L)
(suelen)
t[]cni[]
(técnico)
*[x]sponsable
(responsable)
nu[]ve
a[]ropuerto (L)

26/04
*pr[][v]ención
(L) (prevención)
mi[]coles
(miércoles)
d[]cada (década)
*m[]canizaci[
] (L)
*p[]gunta
(pregunta)
pr[]guntaron
(preguntaron)
[d] 2
[] 4
muj[] 3
[] (ella) 16
*[] (es
cierto)
[]ra 4
[] (el) 8
s[]ctor (L)
qu[]da
[] (es un)
coron[]l
pu[]ta
s[]do (cerdo)
vi[]jo
d[]cimo
(décimo)
diecisi[]te
*veint[e]si[]te
(L) (veintisiete)
*[]
(retorna)
*[]c[õ]ta
(recuenta)
*[]almente
*[] (leve)

03/05
*[] (aquella)
[] 7
p[]sona 2
vi[]jo 3
[] (el) 5
qu[]da
[]ra
ni[]to
[] (idea)
ci[]to 2
*[] (jefe)
*p[]de (pide)
col[]gas
par[]ce
pi[]za (pieza)
compl[]tamente
c[]do 2 (cerdo)

Qualidade vocálica de /a/ seguida de consoante nasal

Qualidade vocálica de /o/
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peri[]dico (L) 4
pr[]prio (L)
s[]lo (L)
*pr[]bas
(pruebas)

*[]
(próxima)
*esp[]ñ[]la
(española)
[s]
*[maj] 2
(mayor)
*e[s]pl[]ra
(explora)
hist[]ria
ah[]ra
*[]timas
(óptimas)
*tr[]co (trueco
verbo)
*f[]ma (forma)
s[]lo

*n[]malmente
mej[]
*esp[]ñ[]
(español)
*[]
(español)
‘[]nf[]co’
(ahorco)
col[]cas
col[]ca
*f[]ma (forma)
4
[]bra 3
eur[]pa
m[]do
‘[s]’ (só)
*[]den (orden)
*p[]de (puede) 2
s[]lo
*pr[]bas
(pruebas)
*[]
(correcta)
(L)
sem
*esp[]ñ[]
(español)
c(L)
ía
*[]
(francofonía)
impo[]t]cia (L)
(español)
‘[


n
a]’
m]nifestaciones
*[x]ecl
(‘gincana’)
(L)
(reclamar)
habl] (hablan)
gr] (L)
fr]cés (francés) *c
c]tidad (L)
(cambiamos)
c]t]mos
cu]do (L)
*[]
(cantamos)
m]nera (L)
(cambio)
c]to (canto)
estab] (estaban) ]ños
enc]ta (encanta) habl]do 3
cu]do 3
c]sé (cansé)
m]do (mando)
*[]
]cha[]
*pl
(arrancando)
(planchar)
merc]sía
gr]de
(mercancía)
f]ma (fama)
pens]do
*t]b[e]n
(pensando)
(también)
m]daba
(mandaba)
harí]n
m]ñ]na
*] (años)
a[]to
(amianto)
*‘[]’
(vecindad)

ah[]ra
s[]lo 3
*tr[]ca (trueque)
*mej[] (L)
(mejor)

tr[]sp[]tadora
(transportadora)
[]bras
h[]ras
hist[]ria
pr[]prio 2
*[]
(retorna)
*[]
(alcohólico)
cat[]licos
s[]lo 4
n[]ta
v[]to
*de[z]emb[]ca
(desemboca)
j[]ven (joven)
mej[]

[]jos
may[] 2 (mayor)
pe[] (peor)
men[]
*[]esp[]stas
(respuestas)
mej[]
h[]ra (L)
c[]tes (cortes)
*[]
(próxima)
imp[]ta
ag[]ra (ahora)

*comemor[]do
(conmemorando)
g[]nar
import[]nte (L)
*inte[bjs]
(L)
(intercambios)
b[]co (banco)
*eng[]ña[]
gar[]tía
(garantía)
habl[]do
(hablando)
c[]bio (cambio)
*[] (L)
(años)
*[] (L)
(albañiles)
*e[s]tr[]jeros (L)
(estranjeros)

*[s]
(Santiago)
herm[]nos 3
bal[]nce (L)
(balance)
cu[]do 2
import[]te
[]tes (antes) 2
t[]to (tanto)
trabajab[] 2
(trabajaban)
[]ños
*[p (paño)
*[fla]
(flagrante)
*[k]
(cambiar)
*[k]
(cambia)
ib] (iban)
]ño (L)
av[]ce (avance)
protest[]tes
progr[]mas
*[]
(Román)
*eng[][n]o
(engaño)

sem]na 2
t]n (tan)
habl]mos
g]nas
est]n
m]tega 2
m]tequilla 2
trabaj]ndo
*]no
]ño
t]bién 2
adel]ta

Sonorização do fonema /s/

Variação na pronúncia de /r/
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co[]upción (L)
[]enunciase (L)
*[]dación
(redacción)
[]epública (L)
[x]eflej[]n (L)
fo[]talece[] (L)
escribi[x]la (L)
lee[x] (leer) (L)

*[b] (verbo)
*p[]sona
(persona)
*p[]gunté
(pregunté)
*[]
(arrancando)
*[maj] 2
(mayor)
po[]que
‘tra[se]’ (traer)
ba[]ba
[]opas
[x]opas
*e[s]po[]té
(exporté)
‘a[]tigo’
(artículo)
habla[]
[]epulsa
*[]epug[I]n[]ci
a (repugnancia)
[x]aíz (raíz)
pe[]sona
*f[]ma (forma)
*pe[]c[e]bí
(percibí)

cau[z]a (L)
bra[z]il (L)
anali[z]adas (L)
[
] (L)

*[] (es así)
*[]
(es interesante)
do[z]e (doce) 2
di[z]istió
(desistió)
inclu[z]o
preci[z]a
de[z]elegante
*inu[z]ua[w]
(inusual)
[] (es este)
bra[z]ileños
(brasileños)
bra[z]ile[]os
(brasileños)

*n[]malmente
*f[]ma (forma)
4
*[]den (orden)
po[] la… (por
la…)
ma[]tes
*mi[]coles
*[]
(ejercicio)
po[]que 2
[]edación
ca[]itos
(carritos)
*[]sponsabilida
[]
(responsabilidad)
[]esponsabilida[
]
[x]esponsabilida[
]
*p[]sona
(persona)
*p[]sonas
(personas)
*[]
(correcta)
e[]ado (errado)
*co[]cto
te[]ible (terrible)
*pl]cha[]
(planchar)
piza[]a (pizarra)
[]eco[]ió
(recorrer)
[]ecuerda
*[x]ecl
(reclamar)
*ocu[]
(ocurrió)
[] (ahorro)
[] (ahorro)
bra[z]ileña
pesqui[z]e
‘[]’ (hacer)
‘[]’
(resuelto)
[] (los
otros) 2
*[] (casi)
*[] (es
hombre)
ca[z]a (casa) 2
de[z]estimula
hori[z]ontales
*‘[]’
(vecindad)
*fra[]ili[z]ada

encontra[]
co[]igido
[]ealice (realice)
da[]le (darle)
*mi[]coles 2
(miércoles)
*inter[]n[]t
‘hemo[x]á[x]iqo’
(‘hemorrágico’)
[]emuneradas
(L)
[baxa] (L)
(barajas)
*[] (L)
(recibir)
acue[]do (L)
(acuerdo)
*mej[] (L)
(mejor)
*[x]sponsable
(responsable)
[x]ecuperación
[x]eparación
‘asina[]’ (firmar)

*p[]gunta
(pregunta)
*[]
(retorna)
*[]
(Román)
*[]
(resolvieron)
*[]
(resolvió)
[]eúne (reúne)
*[]c[õ]ta
(recuenta)
[]ecuenta
(recuenta)
[]esponsable
*[]almente
[]ecuerda
pensa[]
ce[]ada (cerrada)
na[]ador
(narrador)
pu[]ta
[]ecue[]do
*[]
(muerto)
[]omar[]
(Romário)
acompaña[]
este[]lina
(esterlina)
ce[x]ada
(cerrada)

ma[]ido (marido)
e[]ado 2
[] (río)
[]ecue[]das
(recuerdas)
*[x]etir[]mos (L)
(retiramos)
[]elaciones
*[]esp[]stas
(respuestas)

*[] (decir)
empre[z]a
bra[z]il
de[z]empleo 2
(L)
*[] (L) (es el)

*[]
(resolvieron)
*[]
(resolvió)
ca[]se
(casarse)
*[]
(casamiento)
ka[z]a (casa) 4
me[z]a
*de[z]emb[]ca
(desemboca)
die[z]inueve (L)
*[]
(diecinuebe)

fí[z]ica (física)
empre[z]a
de[z]empeño
[] (tres años)
japone[]
(japoneses)
bra[z]ileños
no[z]otros
ca[z]a (casa)
bi[z]abuela
(bisabuela)

Monotongação

Neutralização entre /o/ e /u/

Neutralização entre /e/ e /i/
Oposição entre /e/ e /i/
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[d] (L)
[] (L)
popular[]s (L)
libr[]s (libres)
(L)
[]
(L) (libres y
fuertes)
*[]
(pidiendo) (L)

libr[]s
*s[]ri[] (L)
benefici[] (L)
sentid[]s
grad[]
*[]
(pidiendo) (L)

*pr[]bas
(pruebas)

*[]
(escribir)
[] (en)
fu[e]mos
(fuímos)
*pe[]c[e]bí
(percibí)
[mi] (me)

*[]
(jueves)
*[]
(entiendo)
[si] (se)
[se] (si) 5
[mi] (se) 2
*[]
(español)
m[e]smo (mismo)
5
[e] (y)
[i]sto (esto)
*[]
(veinticinco)
*[] (caer)
*[] (sin)
*[]
(influencia)
[] (pidas)
*[]ram[]s
*[]
(éramos)
(ejercicio)
p[õ]to (punto)
*di[v]idid[]s
fuím[]s (fuímos) s[o]frí (sufrí) 2
*[]
tuvim[]s
(influencia)
(tuvimos)
ni[] (niños)
gru[]
[] (todo)
much[]
org[]nic[]
*[] (junto)
com[] 2
(pronome como)

*qu[]ro (quiero)
*n[]to (nieto)
p[o]de (puede)
*tr[]co (trueco
verbo)
*[] (pierde)
t[]mpo 2
(tiempo)
s[]mpre 2
(siempre)
*[cest]
(cuestión)

*p[]de (puede) 3
*pr[]bas
(pruebas)
*t]b[e]n 2
(también)
*[]
(entiendo)
dep[o]s (depois) 2
l[]ndo (leyendo)
estud[a]do
(estudiado)
as[e]nto (asiento
verbo)

*[] (L)
(recibir)
*[] (decir)
[se] (si)
prof[]sionales
(L)
(profesionales)
s[]gura (segura)
*[] (L) (el
índice)
m[e]smo
*[] (L)
(albañiles)
[ja] (aérea)
(L)

[] (todo)
t[u]do (todo)
principi[] (L)
mund[] (L)
estad[]
(estado em...) (L)
[]iseñ[]
*inte[bjs]
(L)
(intercambios)
inclus[] (L)
(incluso)
unid[]s (L)
tub[]
latin[] (L)
(latinos)
últim[]
*[] (L)
(años)
estad[]s (L)
mism[] (L)
*tr[]ca (trueque)
posicionam[]nto
ac[o]rdo (L)
(acuerdo)

*veint[e]si[]te
(L) (veintisiete)
*[]
(diecinuebe)
[] (edad)
[e] (y)
simpl[]mente
(simplemente)
[si] (se)
[no] (se
apasionó)
[se] (si) 2
qu[i] (que)
[]ntonces
(entonces)
escr[e]bió
(escribió)
*
(diecisiete)
[]scapó (escapó)
*[]
(alcohólico)
c[o]bierto
(cubierto)
desc[o]brió
(descubrió)
vicari[]
(Vicario)
motiv[]
íntim[] (íntimo)
íntim[]s
c[]ta (corta)
*mine[j]r[]s
(mineros)
c[ (con)
llevad[]

*[] (es
cierto)
*[]c[õ]ta
(recuenta)
*[]
(muerto)
*[]
(diecinuebe)
*
(diecisiete)
si[]te
(siguiente)
[ses] (seis) 2
*[]
(casamiento)
te (suerte)
*com[e]zo
(comienzo)

*p[]de (pide)
*y [] (estudio)
[] (área)
*[] (jefe)

conozc[]
*y [] (estudio)
mism[]
pas[] 2
dizminuíd[] (L)
(disminuído)

*[]esp[]stas
(respuestas)
[] (increíble)
si[]te (siguiente)
n[o]stros (nuestros)
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Ditongação

[pweqo] (poco)
*[cest]
(cuestión)

*di[v]idid[]s
*[]
(escribir)
‘[v]aral’

Variação na
pronúncia de ‘v’
Vocalização de /l/
Queda de consoante/vogal em final de sílaba
Epêntese de
/i/
de /t/ e /d/

Palatalização

*[] (sin)
[] (visto)
[]ilata[]
(dilatación)
*[] (casi)
*[] (acción)
(2)
p[]sé (pensé)

[dew] (del)

*[b]gica
(Bélgica)

*esp[]ñ[]
(español)
*[]
(español)
materia[w] 2
(material)
[dew] (del)

*[]dación
(redacción)
prática
(práctica)

dicionario
indir[]to
(indirecto)
dir[]to (directo)
*[]timas
(óptimas)
hino (himno)

*el[]trica
(eléctrica)
dicionario 3
estruturas 2
[]edación
construción 2
*[] (acción)
*[] (caer)
construci[õ]
(construcción)
*[x]ecl
(reclamar)
alu[]
actividads
habilidads
(habilidades)
*[]
(aspecto)
*[]
(correcta)

ob[]jetos
*[]epug[I]n[]ci
a (repugnancia)

[] (tengo)

*mine[j]r[]s
(mineros)
[sjes] (seis)
p[]saba
(pensaba)
pod[je]mos
(podemos)
[] (novio)
e[s]per[]cia
(L)
*m[]canizaci[
] de los sistemas
(…) (L)
*[l] (L) (leve) *pr[][v]ención
(L) (prevención)
*[]
(resolvieron)
*[]
(resolvió)
*[] (leve)
*[] (L) *[]
(albañiles)
(alcohólico)
cu[w]pa (culpa)
*[]
fáci[w] (fácil)
(resolvieron)
federa[w]
*[]
(federal)
(resolvió)
a[w]gunos
a[w]gunas
o[w]vidé (olvidé)
alca[j]de (alcalde)
*comemor[]do *com[e]zo
(conmemorando) (comienzo)
flagr[]t
*[] (L)
(flagrante)
(recibir)

[]
(verdad)

‘sele[]ista’

[]ímida (tímida)
[]ipo (tipo)

[] (tuvo)
conse[]cia
(consecuencia)
[] (outros)
[] (idea)
[] (bien)

[v]enía (venía)

construción
[qomigo] (conmigo)
oportunidads

[e] (él)

e[s]pliquen
anali[ks]adas
(analizadas) (L)

*e[s]tr[]jeros (L) e[s]periencia (L)
(estranjeros)
te[s]to (texto) (L)

*[]
(próxima)
*e[s]pl[]ra
(explora)
*e[s]po[]té
(exporté)

Variação na pronúncia de ‘j’ e ‘g’
Variação na
pronúncia de
‘ll’

*[] (ella)
[leva]

[] (nivel)

Troca da
consoante

Variação
de //

Hiato

Acento

de[]o 2 (dejo)

[] (dinero)

*p[]gunté
(pregunté)

*[]
(próxima)

[ebo] (llevó)

[ebaba] (llebaba)

*fra[]ili[z]ada
[baxa] (L)
(barajas)
[]
(generalmente)
*[] (junto)
*[]
(ejercicio)
*e[]cicio
(ejercicio)
por e[z]emplo
(ejemplo)
traba[]e (trabaje)
di[s]e (dije)

lá
[] (ella) 2
lá

[] 2
(Ángela)
seme[]nza
(semejanza)
[]
(pajarito)

*[] (jefe)
[]usta (justa)
traba[]é (trabajé)

[] (ella) 16

*[] (aquella)
cabe[l]o (cabello)
lá

[]
(alguien)
*[]
(cambio)

*[k]
(cambia)
[]
(alguien)

Variedade

Variação na
pronúncia ‘x’
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*ocu[]
(ocurrió)
*c
(cambiamos)
[]
(nuestro)
[] (quiero)
*[]
(veinticinco)
*[] (cielo)
*] (años)

[] (nivel) 2

*[k]
(cambiar)
dic[]bre
(diciembre)
volv[] (volvió)

*[] (L)
(albañiles)

*[p (paño)
*[no]
(engaño)
li[]a (línea)
*p[]gunta
(pregunta)

*]no

Qualidade vocálica de /a/ seguida de consoante nasal

Outros
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pr[]prio
(próprio)
hacer[] (que
hagan)
anali[ks]adas (L)

tra[s]er (traer)
já
‘[na]’
(‘gincana’)

10/05
[]ños
*lev[]nta[]se
(levantarse)
desc[]so
(descanso)
dibuj[]te
(dibujante)
t[]bién (también)
cu[]do (cuando)
gobern[]ta (L)
(gobernanta)
habl[]do
(hablando)
*[]no (año)
g[]na (gana)
m[]ñ[]na
(mañana)
sem[]na
m[]ñ[]na (L)
h[]n (han)
esper[]dole
(esperándole)

31/05
tam[]ño
cu[]do 2
s[]nta
s[]ntos
*[leb]
(llevamos)
[]
*est[]m[]s
[b] (van)
est[]m[]s
(estamos)
t[]bién 2
[] (Ana)
guis[]ntes
(guisantes)
pl[]ta (planta)
est[]n
mat[]ndo
cu[]to (cuanto)
z[]nahoria
(zanahoria)

‘chuvero’
‘’
falo
‘fazer’
já
dubide (dude)
faç[o]
fica
[]
(generalmente)
ação 2
‘dilatação’
lá
-traba[]e
(trabaje)
[] (juzgar)
-di[s]e (dije)
[b]izinhança
[p] (pidas)
‘ela’
lendo
[bigulas
lembrá
impor (imponer)
ter
gosté (me gustó)
dele 2
abertura
-enfloencia
(influencia)
07/06
tr[]quilina
(Tranquilina)
cien[]ños (L)
(cien años)
*con[]za (L)
(confianza)t[]
(tan) (L)
cu[]do (L)
t[]bién 2
*[s]
(Santiago)
*preced[e]r[] (L)
(precedieron)
trat[]do (L)
(tratando)
ll[]me (llame)
*[]eco[]dab[]n
3 (recordaban)
m[]ñ[]nas (L) 2
s[]ntiaga (L)
(santiaga)
[]ntes (L)
iguar[]n (L) 3
(Iguarán)
ll[]ma (llama)

lá
‘muito’
‘seletista’

14/06
*int[]res[]te
(interessante)
cu[]to (cuanto)
[]d[]do
(andando)
*[k]
(cantan)
t[]bién 4
*[] (tocan)
[]do (ando)
cu[]do 2
pl[]n (L)
dur[]nte
comp[]ñeros
*esp[]ñ[]l 2
(español)
*esp[]ñ[] 2
(español)
bast[]te
(bastante)
habl[]mos
m[]ñ[]na
cu[]to
pens[]do
m[]ntega (L)
fr[]cés (francés)

coneció (conoció)
‘semelhança’
pra 3
[]
fugido
huído
[]/ []
la pasaje
el pasaje

21/06
*esp[]ñ[]
(español)
cu[]tidad
(cuantidad)
*[]
(cambiar)
progr[]mas
progr[]ma 2
*d[o]r[]nte
(durante)
d[]do (dando)
nivel[]ndo
(nivelando)
sentab[]n
(sentaban)
*[] (seis
años)

as be/a beces
del[i] (dele) 2
[]
[]
el[e]s
‘tem’
‘agora’
‘perto’
‘olha’
moraba
-el[i] (ele)
lá
-‘justa’
‘puxadus’
clarito
ouço
ouvidos
novo
-trabalhé

28/06
*esp[]ñ[] 4
(español)
*esp[]ñ[] 2
(español)
v[]mos (vamos)
t[]ta (tanta)
fr[]cés (francés)
3
ll[]mo (llamo)
t[]bién 3
(también)

Qualidade vocálica de /o/

Qualidade vocálica de /e/
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[] (L)
[] 2
[la] (ella)
j[]fe (L) (jefe)
[] (L)
*[] (regla)
[]poca (época)
num[]ricos
(numéricos)
*num[]ric[]
(numérico)
*[] (L) (el
índice)
pr[]guntado
*ob[]j[]tos
(objetos)
*[]
(L)
(internacional)
s[]ptica 2
(séptica)

[] (ella)
[]sas
cualqui[]
t[]levidentes
jos[] (José)
par[]ce
[] 4
*d[]ste (diste)
p[]ro (pero)
abu[]la (abuela)
[d] (del) 2
*[x]
(reglas)
[] 2
*[x]
(retorno)
qu[]da
pr[]guntar
[p]
(perforó)
*[] 2
(servicio)
p[]rsonas

ah[]ra
petr[]leo (L)
(petróleo)
[s] (só)
n[]viembre
(noviembre)
ag[]ra (ahora)
f[]sa 2 (fosa)

‘g[]sta’
ag[]ra (ahora)
*may[] (mayor)
*men[] (menor)
*men[] (menor)
conc[]do
(concordo)
disc[]do
*deli[s]
(deliciosa)
m[]do
[]denadora
[s] 4 (só)
s[]lo
*[s] (sol)
con[]ce (conoce)
maravill[]sa

c[]ro (cero)
v[]so
ac[]pta
[] (ella) (L) 2
*[] (L)
[] 3 (L)
[]
[] (el) (L)
[] (él) 2 (L)
[] carácter (el
carácter) (L)
*[] (el
único) (L)
[ nombre (el
nombre)
[] mundo (el
mundo) (L)
*[]
(el recuerdo)
[] (a
través)
coron[]l (L)
p[]sonas
proj[]cto
nov[]la (L)
[]ra (L)
[en] (en
esos) (L)
*[]
(dijeron)
[s] (cerdo)
muj[]
m[]zcla (mezcla)
*[] (aquella)
b[]das
s[]lo 2
ah[]ra (L)
c[]tes (cortes)
m[]do
pr[]prio (L)

*[] (aquella)
[] 2
[] 5
[d] (del
show)
[] (el CD)
‘p[]ga’ (coge)
*[d] (diez
años)
*intros[p]ta
(introspecta)
m[]todo
(método)
[] (dietas)
fid[]l (fidel)
empi[]zo
(empiezo)
*[] (L)
(reservas)
[]día (el día)
*int[]res[]te
(interessante)
n[]sa (en esa)
*[]
(recursos)
[]ra
*[] (es una)

[]poca (época)
*[]
(Eça de Queiroz)
[] 2
[] 3
*[p]
(presente)
[sj] (cierta)
[] (es de…)

*[]
(es interesante)
*[] 2 (ella)
[] 2
[] (el)
[d] (de ella)
[d] (de esta)
muj[]res 2
consid[]ro
*[] (es
este)
p[]ro (pero)
*[]
(dijeron)

h[]ra
c[]l[]co
(coloco)
*[] (tocan)
ch[]que (L)
c[]bre
*biol[]gic[]
(biológico)
quij[]te
s[]lo
mej[] 2
*esp[]ñ[]l 2
(español)
*esp[]ñ[] 2
(español)
ag[]ra (ahora)
con[]cen
(conocen)
*[deza]
(desarolla)

*[k]
(corriendo)
may[] 3
men[] 2
s[]lo 3
quij[]te
*esp[]ñ[]
(español)
*[]
(Eça de Queiroz)

s[]lo 2
c[]la
enf[]que 2
[s] (só)
*f[]te (fuerte)
f[]ma (forma)
*esp[]ñ[] 4
(español)
*esp[]ñ[] 2
(español)

Sonorização do fonema /s/

Variações na pronúncia de /r/
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gue[]a
cobra[] (L)
[] (ahorro)
[aoro] (ahorro)
[]ecue[]do
*[]
(L)
(internacional)
*[] (regla)
*lev[]nta[]se
(levantarse)

*[x]
(retorno)
pe[]ito (perrito)
*may[] (mayor)
*men[] (menor)
*men[] (menor)
[]egla (regla)
[] (raros)
[r]econocidos
[] (raro)
[]ecue[]das
pe[]o (perro) 3
[]ígida (rígida)
[]ecue[]do 2
[]ita (Rita) 2
be[]o (berro) 2
*[x]
(reglas)

[] (usar)
ka[z]i (casi)
ca[z]a (casa)
[
] (objetos y
cosas)
qui[z]e (quise)
me[z]es (L)
(meses)
*[] (casi)
[]
(muchos años)

[]
(vamos a ver)
no[z]otros 4
fí[z]icas
[] (las
otras)
*deli[s]
(deliciosa)
*deli[s]
(deliciosa)
*deli[s]
(delicioso) 4
[] (mis
hijos) 2
*[] (mis
hijos) 2
certe[z]a
canoni[z]ados

*[]
(el recuerdo)
[]ecue[]do
*pa[r]nda
(parranda)
[]econoció (L)
(reconoció)
[]asgos (L)
(rasgos)
*[]epetción (L)
(repetición)
[]etrato (L)
al[]especto (L)
(al respecto)
mate[]nos (L)
[]epeti[]
[]econoce (L)
[]etirado (L)
[]
trata[x]lo (L)
(tratarlo)
complace[x]lo
(L) (complacerlo)
despe[]tó (L)
(despertó)
[]opa (L)
ma[]ques
(Márquez)
*[]eco[]dab[]n
3 (recordaban)
[x]eí[]se (reírse)
*[]
(recuerdos)
[]
(los interpretó)
[
] (L) (Márquez
Iguarán)
sínte[z]is (L)
(síntesis)
[] (L) 2
(los otros)
de[z]istió
(desistió)
[] (es así)
(L)
[] (es un) (L)

[]eparo
*[] (L)
(reservas)
*[]
(desarrollo)
*[]
(desarrollé)
*[deza]
(desarolla)
[x]ecu[]sos 2
(recursos)
*[]esp[ej]to
(respecto)
*[]ec[]daba
(recordaba)
‘[]edigi[]’
(redactar)
‘[x]edigir[]’
(redactar)
*[]
(reservada)
aprende[]
[]ecatada
pe[]sona 2

[x] (rígida)
*[k]
(corriendo)

pe[x]sonalmente
[]ecue[]do
(recuerdo)
*[]ec[]daba
(recordaba)
guita[x]ista
(guitarrista)
guita[]a 2

*[] (L)
(reservas)
*[]
(desarrollo)
*[]
(desarrollé)
*[deza]
(desarolla)
*[] (mesa)
di[z]idratación
*[d] (diez
años)
*lu[zi]adas
(Lusiadas)
*[deze]
(desenvuelvo)
*[]
(reservada)
a ve[z]es 2
(veces)
*[] (es una)

*[] (seis
años)
cau[z]a 2
ca[z]a
televi[z]ión
co[z]a
‘de[z]estimula[]l
os’
(desanimarlos)

*[]
(es interesante)
*[] (es
este)
[bezes] 2 (vezes)
*[] (casi)
po[z]ición
(posición)

Ditongação

Monotongação

Neutralização entre /o/ e /u/

Neutralização entre /e/ e /i/
Oposição entre /e/ e /i/
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*[] (L) (el
índice)
[e] (y)
*[] (casi)

leon[]s
[] (en)
[se] (si)
[mi] (me)
*d[]ste (diste)
[i]sto (esto)
d[e]buja (dibuja)
perc[e]b[e]ste
(percibiste)

[mi] (me)
[se] (si)
*[v]nganza
(venganza)

*num[]ric[]
(numérico)
desc[o]brí
(descubrí)
*[]
(dinero)
cálcul[]
(cálculo)

*[] (tipo)
[]
dibuj[]
lind[]
fuím[]s
*[] (mis
hijos) 2
much[]
*est[]m[]s
(estamos)
masculin[]
últim[]

*a[w]gun[]s (L)
(algunos)
*[]
(dijeron)
p[o]de (pudo)
com[] (como)
niñ[] (niño) (L)
segur[] (seguro)
(L)
mism[] 2
*[] (el
único) (L)

vers[õ] (versión)
tr[]ta (treinta)

[ses] (seis)
s[e]mpre
f[o]mos
*[] 2
(servicio)
alm[o]zo 3
(almuerzo)
‘nossa’ (nuestra)

*[]
(recuerdos)
*preced[e]r[] (L)
(precedieron)
c[õ]tas (cuentas)
*[]
(dieciseis)
[]
(también)

*[] (casi)
*[]
(pascal)
[]
(Lisboa)
[]
(tuvieses)
inversi[]

[] (leones)
[] (otras)
[] (también)
[] (pensé)
ador[]

*incompr[e]ensi[
]
(L)(incomprensió
n)
*[]
(dijeron)
[]
(también)
*[]
(dieciseis)

[e] (y) 2
[] (de)
[se] (si)
*[] (mesa)
dirig[] (dirige)
(L)
[]so (eso)
[]
(escribir)
[]
(escribo)
*[e]
(escribo)
[]
(escribía)
[e]
(escribí)
l[]nguaje
(lenguaje)
*[acilo] (aquello)
*[e]
(escribo)
*biol[]gic[]
(biológico)
menud[]
*[q]
2 (conversación)
much[] 2
públic[]
imp[]sible
(imposible)
t[u]do (todo)
t[u]d[] (todo)
mism[]
c[]n (con)
*[d] (diez
años)
*[deze]
(desenvuelvo)
*[deze]
(desenvuelvo)
f[o]ron (fueron)
[] (leyó) 2
ac[]do
(acuerdo)
*[q]
2 (conversación)
*[]esp[ej]to
(respecto)
dep[]de
(depende)
televis[]
(televisión)
*[]ec[]daba
(recordaba)
*[] (tengo)
[k] (cantan)

[se] (si)
[si] (se)
[mi] (me) 2
[e] (y)
escr[e]bir
(escribir)
[di] (de)
*fi[w]m[]s
(filmes)
m[e]smo (mismo)
[]scapó

*[]
(estadio)
*[]
(dijeron)
cons[e]guió
(consiguió)
[i]so (eso)
[se] (si) 4
escr[
(escribir)
*ensinar
(enseñar)
*[m] (me
enseñó)
[] (en)
*[] (casi)
perc[e]b[e]r
(percibir)

junt[]s
much[] 3
*d[o]r[]nte
(durante)
m[]rir (murir)

*cami[]
(camino)
*[]
(estadio)
subjuntiv[]
un[] (uno)

*[k]
(corriendo)
estud[a]
(estudiar)
gra[sa] (gracia)

*f[]te (fuerte)

*[p]
(presente)

*[] (casi)
*[]
(chantaje)
*[] (tengo)
*[]ec[]daba
(recordaba)
*[]
(dijeron)

‘[fasam]’
(‘vazamento’/
vaciamiento)

*[]
(pascal)
pasca[w] (pascal)
filia[w] (filial)
(L)
*[]
(L)
(internacional)
[dew] (del) (L)

*ob[]j[]tos
(objetos)

*[s] (sol)
*portá[]
(portátil)

*difíci[w] (L)
(difícil)
*a[w]gun[]s (L)
(algunos)
ta[w] (L) (tal)
[] (L)
(ocultar)

*[deze]
(desenvuelvo)
*esp[]ñ[] 2
(español)

actividads

*[]epetción (L)
(repetición)

dicionario
adaptaci[õ]
(adaptación)

estruturas

pod[e]ría

incompr[e]ensi[
]
(L)(incomprensió
n)
ad[]vertido (L)
(advertido)
est[]ribo
(estribo)
[] (digo)

*intros[p]ta
(introspecta)
*intros[p]ta
(introspecta)

‘ele’

*fi[w]m[]s
(filmes)
*esp[]ñ[]
(español)

Variação na
pronúncia de
‘x’

*esp[]ñ[] 4
(español)

matemá[]ica

e[s]plicado 2
(explicado)

e[s]presión
(expresión)
e[s]plicar
(explicar)

Variedade

[jo]

*e[z]emplo 2
(ejemplo)

[] (dejo)
[] (gente)

Variação na
pronúncia de
‘j’ e ‘g’
Variação na
pronúncia de ‘ll’

Hiato

fa[v]or (favor)

*[v]nganza
(venganza)

*portá[]
(portátil)
*[] (tipo)

Palatalização
de /t/ e /d/

Epêntese de /i/ e /e/

Queda
consoante/
vogal final

Vocalização de /l/

Variação na
pronúncia de
‘v’
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[la] (ella)

*[leb]
(llevamos)
[ala] (allá)
[ela] (ella)
[la] (ella)
lá

a[l]í (allí)
*[] (L)
*[] (aquella)

[] (fiel)
*con[]za (L)
(confianza)
*[s]
(Santiago)
prece[]ron
(precedieron)

*e[z]emplo
(ejemplo)

*[] (aquella)
*[acilo] (aquello)
*[acelo] 2
(aquello)

[o]
(jugaba)
*[]
(dijeron)
[]
[]

[] (pienso)
[]
(manual)
[] (cierta)
*[]
(cambiar)

Outros

*[d] (diez
años)
[no] (año)
[n] (año
pasado)

*[]
(dinero)
[] (año)

perguntar
(preguntar)

Troca da
consoante

Variação na
pronúncia de
// e /n/
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Já
‘dinhero’
fiqué
dúbida (duda)
ia
pegué 3
dados (datos)
[] 2
(certificación)
-fasamento
(vazamento)

[] (envidia)
‘regras’
‘praia’
‘gosta’
[] (não
largo o [serbiso])
lá
sorbete – ok
[]
‘fugidinha’
‘sobremesa’
‘vingança’
‘ficar’
‘nossa’
‘podería’
[]
[]
fun[d]ito (fundo)
‘quintal’
[]
‘refeição’
(comida)

*cami[]
(camino)
*ensinar
(enseñar)
*[m] (me
enseñó)

acesi[bel]
(acesible)

prpio/prprio
[]
(proyecto)
[]
(rondon)
[]
lá

faço
gosté
gostó
foron (fueron)
leó (leyó)
‘melhor’
u[s]armos
tra[b]a
‘ano’ 2
pra mí
‘ele’
como vai ?soar?
(sonar)

[]
(derecho)
comecito
sair
‘lembrancitas’
pra
maturida
(maturidad)
[] (DVD)

[d] (de ella)
[d] (de esta)
*[]
(chantaje)
[] (yo vin
destravar esse
semestre)
lembré
ensinar
[] 2 (ellos)
‘ele’
‘mim’
escrabo (esclavo)
ciúm[e]
fazer
pra 4
[] (DVD)
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ANEXO N – Atitudes de Reconhecimento dos erros fonéticos observadas na
produção de Maria de Lourdes em sala de aula

Erros/Tipo rec.
Qualidade
vocálica de /e/

Qualidade
vocálica de /o/
Qualidade
vocálica de /a/
seguida de
consoante nasal
Variações na
pronúncia de /r/
Sonorização do
fonema /s/

Neutralização
entre /e/ e /i/
Oposição entre
/e/ e /i/

Neutralização
entre /o/ e /u/
Monotongação

Ditongação

AC - Autocor
[\ (como) ]
(PL)
[] (PL)
[] (PL)

IC – Hipercor

Hesita

Pergunta

de[z]eleg[]te \ sería
de[s]eleg[]te (usar
determinada
expressão) (PL)
[]
(PL)
[\ (como) ]
(PL)
[] (PL)
[] (PL)
“se\ se mi p[]\ si mi
pides (...)” (PL)
[] (PL)
y si apasionó\ se::
pr. enamoró
ML: enamoró por
‘ela’ (PL)
[] (PL)
cuando\cuandu
[] (PL)
fo\ [] (PL)
te\ tiempo (PL)
posicionamento\
miento (…) (L)
acordo\ cuerdo (L)
te\ tiene (PL)
fo\ fue (PL)
[
] (L-CE)
[] (PL)
[depo\ de]
(PL)
[]

³[] (PL)

¿[]?\ ¿su
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(PL)
³[] (PL)
4
[]?
[]? (P) (PL)
(PCA, interesse em
lembrar matéria da
faculdade)
Oposição entre
/v/ e /b/
Vocalização de /l/
Queda de /k/ em
final de sílaba
Queda de
consoante em
final de sílaba
Epêntese de /i/
Variações na
pronúncia de ‘x’
Variedade
Variações na
pronúncia de ‘j’
Queda de vogal
Variações na
pronúncia de ‘ll’
Variações na
pronúncia de //
Troca do lugar da
consoante
Outros

novio? (P) (PL)
fue devuelta para su
família\ ¿devuelta?
Pr. hum hum
((concordando))
(PL)

[] (L)

[\ (como) ]
(PL)

[] (PL)
[] (PL)
[
] (PL)
ya te\ ya ti\ ya tuve
(...) (L)
tra[s]er\ traer (PL)
[] (PL)
as ve\ a veces (PL)
[\ (como) ]
(PL)
[
] (L-CE)

[] (PL)
[] (L)

[¿?]
(PCA) (PL)
[¿]?
(PCA) (PL)
¿[]? (PL) (PR)
‘fugid[o]’? (PL) (PCA):
huído

