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Que barulho foi esse? 
É o vento falando com a gente. 

E o que ele está dizendo? 
Não sei, não falo ventanês. 

 
A Era do Gelo 3 

  



 
 

 
 

RESUMO 
 

SANTOS, Rodrigo Ignacio dos. Desvios fonético-fonológicos de aprendizes de espanhol: O 
papel do ensino de pronúncia nas aulas de Língua Estrangeira. 2018. 53 f. (total de folhas). 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes 
em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
Este trabalho se propõe a analisar os desvios fonético-fonológicos consonantais, a partir de uma 
visão articulatória, encontrados nas produções de alunos de língua espanhola da educação 
básica e lançar uma luz sobre o papel e a importância do ensino de pronúncia nesse segmento. 
Para tal, o estudo se baseia em teóricos como Cantero (1997), Brandão (2003), Llisteri (2003), 
García (2006), Noll (2008), Quillis (2010) e outros que tratam sobre fonética e fonologia do 
espanhol, assim como a do português, ensino de língua espanhola e ensino de pronúncia e levam 
em consideração as características distintivas do espanhol e do português, além das 
transferências, positivas e negativas, dos sistemas fônicos da língua materna (e de outras línguas 
estrangeiras) para o sistema do espanhol durante os estágios de aprendizado. Com este trabalho 
se pode concluir que as transferências da língua materna se fazem presentes em vários dos 
estágios de ensino, porém, tendem a diminuir à medida que os alunos avançam. Conclui-se 
também que o problema da fossilização pode acontecer quando não se faz um trabalho 
adequado durante o ensino da pronúncia, um trabalho que se vê prejudicado, principalmente, 
pela falta de incentivo pedagógico (tanto pela falta de material quanto pela falta de tempo hábil). 
 
Palavras-chave: Ensino de Espanhol, Ensino de pronúncia, fonética e fonologia. Educação 
básica. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Rodrigo Ignacio dos. Phonetic-phonological mistakes by Spanish learners: 
the role of pronunciation teaching in Foreign Languages classes. 2018. 53 f. (total number 
of sheet). Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Linguística e 
Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 
This paper aims to analyse consonantal phonetic-phonological mistakes by an articulatory 
point of view, found in the oral productions of Spanish-speaking students while in Basic 
Education and sheds light on the role and importance of the pronunciation teaching in this 
segment. For this purpose, this study is based on the theorists such as Cantero (1997), 
Brandão (2003), Llisteri (2003), García (2006), Noll (2008), Quillis (2010) and many 
others whom deals with Spanish phonetics and phonology, as well as Portuguese, Spanish 
language teaching and pronunciation teaching and takes into account the both languages 
distinguishing features, as well as the exchange, positive and negative, of the mother 
tongue (and other foreing languages) system during the stages of learning. With this work 
it can be concluded that these exchanges are present in several stages of teaching, 
however, tending to decrease as the students progress. It is also conclude that the problem 
of fossilization can happen when adequate work is not done during the teaching of 
pronunciation, a work that is affected mainly by the lack of pedagogical incentive (both 
for the lack of material and for lack in timely manner). 
 
Keywords: Teaching of Spanish, Teaching of pronunciation, Phonetics and Phonology.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 
 

SANTOS, Rodrigo Ignacio dos. Desvíos fonético-fonológicos de aprendices de 
español: el rol de la enseñanza de pronunciación en las clases de Lengua Extranjera. 
2018. 53 f. (total de hojas). Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 
Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 
El presente trabajo se propone a analizar los desvíos fonético-fonológicos de las 
consonantes bajo una perspectiva articulatoria que se han encontrado en las producciones 
de alumnos de lengua española en la educación básica, además de lanzarle luz al rol y la 
importancia que desempeña la enseñanza de pronunciación en este segmento educativo. 
Para ello, este estudio se ha basado en teóricos como Cantero (1997), Brandão (2003), 
Llisteri (2003), García (2006), Noll (2008), Quillis (2010) y tantos otros quienes tratan 
de fonética y fonología del español, así como del portugués, la enseñanza de lengua 
española y enseñanza de pronunciación y considera los rasgos distintivos del español y 
del portugués junto con las implicaciones de las transferencias positivas y negativas del 
sistema fónico de la lengua materna (así como de otras lenguas extranjeras que se domine) 
al sistema del español a lo largo de los niveles de aprendizaje. Con ello, se ha podido 
concluir que dichas transferencias, aunque presentes en todos los niveles, disminuye en 
los niveles más avanzados. Se ha podido concluir también que el problema de la 
fosilización de estos desvíos puede ocurrir cuando no hay la posibilidad de realizarse el 
trabajo adecuado en la enseñanza de la pronunciación, un trabajo que a menudo está 
perjudicado por la falta de incentivos pedagógicos (sea por falta de materiales que lo 
contemplen, sea por tiempo en clase). 
 
Palabras Chaves: Enseñanza del Español, Enseñanza de pronunciación, Fonética y 
Fonología. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma língua natural, qualquer que seja ela, é essencialmente oral, permitindo que 

haja comunicação entre os sujeitos envolvidos. E quando há ruído, essa comunicação 

falha ou se torna mais difícil, como bem nos lembra Illán (2009): “Cuando una persona 

[...] comete errores de pronunciación, puede perder en algunos casos su objetivo de 

comunicación o, con menor fortuna, sufrir un malentendido con su interlocutor”.  

Uma pronúncia inteligível “que engloba significado de las palabras, intención, 

actitud, etc (...) está completamente justificada y debería fijarse como objetivo principal 

y mínimo” (RIGOL, 2005) é, portanto, de suma importância para que haja esse sucesso 

comunicativo (não se busca aqui que os alunos tenham uma pronúncia “perfeita” ou 

“nativa”), acarretando, também, em uma maior aceitação e abertura por parte dos 

receptores nativos. Rigol (2005), além do exposto acima, vai mais além, mostrando que 

o cansaço ou impaciência causados no(s) interlocutor(es) decorrente de uma “pronúncia 

defeituosa” seria um dos efeitos mais negativos para que se concretizasse, eficientemente, 

a comunicação, levando, inclusive, à possibilidade de gerar atitudes negativas contra o 

emissor. 

Llisteri (2003) comenta que “la pronunciación es una de las destrezas que todo 

alumno necesita dominar cuando aprende una lengua extranjera” e essa importância dada 

à pronúncia, através de atividades orais, também se encontra nos documentos oficiais que 

norteiam a educação básica no Brasil. Porém, o ensino da pronúncia não chega a assumir 

um papel de relevância nas salas de aula, (ou nos livros didáticos aprovados no PNLD), 

sendo basicamente um trabalho “banido das escolas, ou, no máximo, o que se realiza é 

um trabalho muito simples” (PINHO, 2017) e quando ocorre, “se suele prestar muy poca 

atención a los problemas de pronunciación de los estudiantes” (OLIVÉ, 2004). 

De fato, muitas das pesquisas realizadas sobre o ensino de línguas estrangeiras não 

costumam abordar línguas próximas, e as pesquisas que por ventura o façam, não dão 

conta de abordar todas as áreas que se relacionem ao ensino das LEs. E mais 

especificamente sobre o ensino de espanhol como LE para brasileiros, encontramos uma 

ênfase muito grande nos aspectos lexicais e gramaticais (mais recentemente houve um 

aumento de pesquisas sobre pragmática e questões culturais).  É um pensamento lógico, 

se pensarmos que esses dois idiomas, português e espanhol, compartilham, segundo 

estudos como os de Carmolinga (2005), aproximadamente 80% de suas estruturas (léxico, 

sintaxe, morfologia...).  
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Essa proximidade faz com que brasileiros e hispano-falantes sejam considerados 

como falsos iniciantes, auxiliando enormemente os alunos em níveis iniciais, mas levando 

muitas vezes a um errôneo pensamento de que não se precisa estudá-las para que se possa 

comunicar efetivamente em espanhol ou português. No entanto, apesar dessa 

proximidade, o campo fônico, a articulação de seus fonemas, é uma das particularidades 

que mais distinguem esses dois idiomas. Logo, partindo do falso pressuposto de que não 

se precisa estudar, e que “muito parecidas” é sinônimo de “iguais”, é possível que o 

aprendiz venha a transferir traços fonéticos de sua LM para a LE. E para uma 

comunicação efetiva, uma pronúncia inteligível é o que se espera dos aprendizes de 

espanhol. 

Os PCN do EF (1998) reconhecem a importância da oralidade (e, portanto, do 

ensino de pronúncia), no entanto, frisam que muitas vezes é difícil atribuir um papel 

funcional às aulas de pronúncia pelo fato de muitos alunos não terem com quem interagir 

fora da sala de aula. Outro aspecto dificultador mencionado nos PCN de 1998 é o (pouco) 

conhecimento dos professores sobre elementos básicos de fonética/fonologia de ambas 

as línguas. O mesmo dificultador é apontado por outros autores, como Brandão (2003), 

Cantero (1997), García (2006), Pinho (2016) e mais precisamente nos PCN do EM (2000) 

(p.25): “(...) carência de docentes com formação adequada e (...) não contar com 

profissionais qualificados”. Brandão vai mais além, mencionando que a falta de estudos 

sobre o tema e, por ventura, a falta de abordagens para explorar o ensino de pronúncia 

nos materiais didáticos leva a que o professor de LE não veja a importância da aquisição 

e correção da pronúncia. Pensamento corroborado também pelo PCN do EM (p.26): 

“Assim, as Línguas Estrangeiras na escola regular passaram a pautar-se, quase sempre, 

apenas no estudo de formas gramaticais, na memorização de regras e na prioridade da 

língua escrita (...)” 

As consequências desse desestímulo ao ensino de pronúncia é a “formação” de 

alunos que dominam relativamente bem conhecimentos gramaticais e léxicos (muitas 

vezes beirando os de um nativo, ou melhor), mas não conseguem articular-se bem em um 

momento de interação oral. 

Mas se uma comunicação eficaz é o que se espera de qualquer estudante brasileiro 

de língua estrangeira, e efetivamente toda língua natural é predominantemente oral, por 

que não há estudos suficientes que visem o ensino de pronúncia ou sobre as transferências 

de aspectos fônicos da LM para a LE? Ou ainda, por que o ensino de pronúncia é tão 
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renegado dentro das aulas de ELE na educação básica, mas tão exigido dentro de cursos 

de idiomas? 

Assim, o trabalho de pronúncia nas aulas de ELE é primordial para que os alunos 

possam se comunicar oralmente de maneira satisfatória, já que a comunicação é o objetivo 

de qualquer língua e a comunicação é um dos aspectos previsto nos documentos 

educacionais que norteiam o ensino de línguas estrangeiras na educação brasileira. 

Visamos, logo, com este trabalho, verificar os principais problemas fonético-

fonológicos consonantais, a nível segmental, encontrados nas produções de alunos 

brasileiros de Espanhol como língua estrangeira do EM. Mais especificamente, 

pretendemos situar como o ensino de pronúncia tem se dado nas aulas de Espanhol do 

Colégio Pedro II a nível de Ensino Médio, detidamente no Campus Realengo II, 

reconhecer os desvios consonantais mais comuns nas produções dos alunos e, através 

desses dados, vislumbrar as causas desses desvios de maneira que os professores possam 

elaborar maneiras e métodos para evitar tais produções equivocadas. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Como o português e o espanhol são línguas próximas, as mais próximas dentro do 

grupo latino, a falsa segurança de brasileiros de que dominar o espanhol é fácil cria 

resistência ao seu devido estudo, ao empenho ao estudá-lo. E com o intuito de romper 

essa resistência, vários estudos contrastivos foram realizados através dos anos, mas 

deixando a pronúncia de lado. Sobre esse aspecto, Hermoso (2002, p.3) diz 

¿Por qué la enseñanza de la pronunciación ha sido uno de los aspectos 
menos tratados en el aprendizaje del español como lengua extranjera? 
Las causas debemos buscarlas en que, a menudo, se piensa que el 
español es una lengua transparente, pues la correspondencia entre la 
ortografía y la pronunciación es casi completa; o que, simplemente, el 
español es una lengua fácil de pronunciar. 

E essa falsa segurança alimenta produções que fogem das características fônicas 

do espanhol, como bem mencionam Braz (2008, p.4): 

A pronúncia de determinadas palavras do espanhol quando 
consideradas como ‘iguais ao português’ não leva em consideração as 
sutis diferenças que ocorrem no lugar de articulação. As diferenças no 
lugar de articulação e de tensão contribuem para o som característico 
da pronúncia nativa. 

Faz-se necessário relembrar que não se espera uma pronúncia nativa dos nossos 

alunos, mas que a produção se faça da forma mais adequada para eliminar a possibilidade 

de falhas na comunicação. 

Tampouco se pode negar que a proximidade existente entre o português e o 

espanhol tem sua porção de auxílio durante a aprendizagem da LE, sendo uma ferramenta 

no aprendizado, especialmente em níveis mais básicos (CARMOLINGA, 2005; DURÃO, 

2005 e ÁLVAREZ, 2002), porém essa semelhança pode ser um dos elementos 

dificultadores no aprendizado de espanhol por brasileiros (DURÃO, 2005, p.132): 

 
(...) por una parte, lo que determina si un aprendiz va o no transferir 
elementos de una lengua para otra es la distancia existente entre ellas, 
y por otra, el hecho de que ciertos rasgos son intuidos por el aprendiz 
como específicos de su LM y no de cualquier otra lengua. 
 

A armadilha, se assim se pode dizer, é que o aprendiz tende a adotar uma postura 

como se não houvesse semelhança, mas igualdade entre as duas línguas. Tal postura 

deriva de um processo de transferência da configuração fonológica da LM para a LE 

(BRANDÃO, 2003), uma vez que o cérebro do aluno ainda não está apto a reconhecer 

sons característicos da LE, levando-o a uma espécie de “surdez fonológica”: “(...) los 
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estudiantes de una segunda lengua padecen también una especie de sordera (...) como la 

negativa del cerebro a oír aquello para lo cual no ha sido preparado” (GARCÍA, 2006). 

Essa armadilha se torna mais perigosa à medida que se toma o ensino da pronúncia 

– ou sua correção – através da escrita, colocando como base para a pronúncia a ortografia 

(CANTERO, 1997). Dentre todas as semelhanças, o alfabeto é a estrutura que mais conta 

com pontos em comum, já que depois dos últimos acordos ortográficos (PT em 1990 e 

ESP em 2010), português e espanhol contam com 26 e 27 letras, respectivamente. Com 

exceção da letra “ñ”, 15ª do alfabeto espanhol, os alfabetos são idênticos. Logo, partindo 

desse ponto, é mais que presumível que um aprendiz iniciante tome como base os mesmos 

valores fonéticos de sua LM para o alfabeto da LE. Algo bastante similar ao que Brandão 

(2003, p.36) menciona sobre a aquisição do sistema fonético: 

No processo de aquisição do sistema fonético de LEs, e mais 
especificamente de línguas próximas, assumiremos que o 
comportamento lingüístico do aprendiz é fortemente influenciado pela 
configuração fonológica da sua LM e que, portanto, a formação da sua 
IL no nível fonético ocorre, em grande parte, pela sobreposição de 
estruturas de uma língua (LM) sobre a outra (LE), sobretudo nos 
estágios iniciais de aprendizagem. 

 E aliado à surdez fonológica mencionada por García, essa transferência da dos 

valores fonéticos da LM para a LE afasta o aluno de uma produção oral com o mínimo 

de ruído. 

É justamente nesse ponto que os estudos contrastivos, como mencionado no início 

desta seção, seriam de enorme auxílio, uma vez que, contrastando os sistemas fônicos da 

LM e da LE, se criaria um sistema de predição, ou seja, já se poderia ter uma ideia de 

quais as dificuldades fonético-fonológicas os alunos enfrentariam ao aprender a LE 

(LLISTERI, 2003, p.97): 

Los planteamientos que hemos repasado hasta ahora son de carácter 
predictivo, e indudablemente constituyen una base para que el profesor 
pueda disponer de una primera aproximación a los problemas de 
pronunciación de sus alumnos. (…) El análisis contrastivo previo puede 
ser útil para orientar esa ‘escucha selectiva’ que es preciso realizar para 
aislar y describir los problemas de pronunciación. 

É imprescindível levar em conta o conceito de erros não sistemáticos proposto por 

Corder (1991, p.37 apud BRANDÃO, 2003, p.22) em que os erros não sistemáticos (que 

Corder prefere chamar de mistakes) são aqueles causados por influências externas como 

“estados físicos, lapsos de memória e condições psicológicas” e não servem para indicar 

a falta de competência do falante, ao contrário, obviamente, dos erros sistemáticos 
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(chamados de errors) que demonstram uma falta de conhecimento ou falha no processo 

de aprendizagem. 

Além das observações anteriormente mencionadas, é importante relatar, por 

motivos óbvios inerentes a este trabalho, o papel da pronúncia e da fonética (e a relação 

e não-relação que estas duas têm entre si), pois as duas têm sido confundidas no ensino 

de línguas (RIGOL, 2005), uma confusão que vem ocorrendo porque a pronúncia tem 

sido ensinada, como indica Illán (2009), de maneira que se dedique “al entrenamiento de 

la percecpción de sonidos, palabras o frases de manera aislada”. 

A fonética e a fonologia são os dois lados de uma mesma moeda, estando as duas 

áreas responsáveis pelo estudo dos sons de uma dada língua, porém, entregando-se a 

aspectos diferentes. Assim, a fonética se ocupa da produção e percepção dos sons de um 

determinado idioma (que geralmente se apoia na escrita), enquanto a fonologia, da 

“función en el sistema de la comunicación lingüística” (QUILIS, 2010, p.9 e RIGOL, 

2005, p.7). Ou seja, a fonética se preocupa puramente com a produção dos sons existentes 

em uma língua e a fonologia, com os arranjos e funcionalidades comunicativas desses 

mesmos sons. Ou mais precisamente, de acordo com Maia (1986, p.19): 

 
Fonologia. Eles raciocinaram que, embora o número de segmentos que o 
falante/ouvinte pode distinguir seja muito grande, o número daqueles que 
a língua usa para diferenciar palavras é sempre consideravelmente menor 
e propuseram que é daí que deve partir a investigação lingüística dos sons 
da fala. 

 

E é através da fonética que se estabelece o conceito, adotado neste estudo, de 

traços distintivos descritos por Lopes (2007) e Quillis (2010) como características que 

servem para diferenciar um fonema (e, portanto, uma diferenciação de significados1) de 

um outro dentro de um determinado sistema linguístico. Para reconhecer os traços 

distintivos tanto do PB quanto do ESP, recorreu-se às obras de Quilis (2010) e Ramírez 

(2003) para o espanhol e de Lopes (2007), Maia (1986) e Noll (2008) para o PB, ainda 

que estes em menor escala devido à proposta do estudo. 

A pronúncia, por outro lado, não é uma ciência, é um aprendizado natural como 

bem diferencia Illán (2009, p. 131): 

 
La fonética es una rama de la lingüística (…). Es un conocimiento 
científico (…). Se trata de una teoría descriptiva destinada más bien a la 

                                                
1 Maia (1986, p.21) apresenta os conceitos “distinguível” e “distinto”, onde aquele se ocuparia de fonemas 
diferentes, mas que não influenciam na significação em determinados contextos, como o caso de [‘tia] e 
[‘tʃia] e este último como aqueles que além de diferentes, afetariam a “referência”, como [‘faka] e [‘vaka]. 
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formación de profesores o especialistas (…). Por otro lado, la 
pronunciación es una habilidad lingüística que se adquiere de manera 
natural (…); hablamos, pero generalmente no sabríamos describir qué 
ocurre cuando hablamos. 

 

Assim sendo, ensinar pronúncia não se trata de trabalhar isoladamente os fonemas 

ou explicar sobre pontos de articulação, mas como todo esse conhecimento teórico se 

aplica efetivamente na comunicação que se espera que o aprendiz desempenhe. O ensino 

de pronúncia precisa de conhecimentos fonéticos para acontecer, mas não precisa que ele 

seja técnico para o aluno, podendo, esta parte, ficar apenas com os professores ou alunos 

de níveis mais avançados que desejem. 

Retomando a fala de Llisteri (2003, p.92), “la pronunciación es una de las 

destrezas que todo alumno necesita dominar cuando aprende una lengua extranjera” e, 

portanto, deveria estar presente em todas as atividades planejadas para uma aula que 

estejam relacionadas à oralidade. 

 

2.1 LE e aprendizagem 

Quando, durante este trabalho, nos referimos à aprendizagem de LE, estamos nos 

referindo ao estudo formal de uma língua estrangeira em sua região não nativa, ou seja, o 

ensino de espanhol a brasileiros em escolas brasileiras. Baseamo-nos em definições dadas 

por Krashen, Gass e Selinker (apud FERNÁNDEZ, 2011) em que os conceitos de LE e 

L2 são dados de acordo com o contexto geográfico em que o ensino acontece. 

Classificamos como LE a língua que se ensina fora de sua região de natividade, ou seja, 

em localidades onde ela não é língua oficial (como o caso do espanhol no Brasil); para o 

conceito de L2, classificam-se assim as línguas que são ensinadas em processos 

imersivos, ou seja, em locais onde esse idioma faz parte corrente da sociedade (como o 

ensino de espanhol para estrangeiros na Argentina, por exemplo). 

Já quanto aos conceitos de aprendizagem e aquisição, Krashen (apud 

FERNÁNDEZ, 2011) define este como um processo intuitivo em que não há formalidade 

no ensino (o que pode acontecer muitas vezes com imigrantes ou com crianças durante a 

fase de desenvolvimento da linguagem) em que o conhecimento das regras da língua é 

adquirido de maneira quase inconsciente, enquanto aquele é dado através do ensino 

formal das estruturas linguísticas em ambiente desenvolvido para o ensino. 
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2.2 Ensino de pronúncia e fossilização 

 O conceito de fossilização se dá pelo erro que se mantem nas produções por tempo 

maior do que o esperado, podendo, quando confrontado, ser difícil de ser corrigido. Nas 

palavras de Pestana e Carvalhal (2015), “La incorporación de manera relativamente 

permanente de las formas linguísticas incorrectas de una persona en un segundo idioma 

se llama la fosilización” ou como menciona Henriques (2005, p.163): “(...) marcas, 

características do sistema fonológico da língua portuguesa, que tendem a permanecer por 

um longo tempo (muitas vezes, nem desaparecem), na fala dos brasileiros, aprendizes de 

espanhol(...)” ou ainda “refere-se aos erros e desvios no uso da língua estrangeira, 

internalizados e difíceis de serem eliminados.” (SCHÜTZ, 2006). 

 A fossilização de estruturas fônicas é uma realidade bastante presente no ensino 

de LE na educação básica. Barreto (2008, p.126) menciona que a fossilização “está 

associada, muitas vezes, à falha do professor no tratamento das produções errôneas dos 

alunos” devido a uma falta de “equilíbrio entre o feedback positivo e negativo”, mas ela 

também ocorre devido a como se vê a pronúncia e seu estudo nesse segmento ou por 

problemas estratégicos como o reduzido número de horas, o grande número de alunos por 

turma e deficiências na formação linguístico-pedagógica dos professores. (BRASIL, 

2000).  

Esse mesmo pensamento é compartido por Kenworthy e Cagliari (apud SOUZA, 

2009, p.40) ao mencionarem, respectivamente, sobre o ensino de pronúncia, que “a 

quantidade de tempo a que o aluno é exposto à língua a ser aprendida e em qual situação 

essa exposição ocorre” e que “o professor deve ter (...) um conhecimento sólido da 

fonética e da fonologia da língua materna do aluno e da língua estrangeira a qual ensina 

(...) e treino fonético de produção para conduzir devidamente o processo de ensino de 

pronúncia”. 

É bastante aconselhável, nas aulas de LE, que os alunos sejam expostos à língua 

meta o máximo possível em sala desde os níveis mais básicos para que se possa criar um 

reconhecimento, tanto intuitivo quanto analítico-descritivo, dos sons da LE. Esse 

processo é chamado de ear-trainning (SOUZA, 2009). Esse período de “treinamento do 

ouvido” permite que haja maior confiança e, consequentemente, maior repertório fônico 

para a produção oral dos alunos.  

Esse processo analítico-descritivo durante o ear-trainning serve para facilitar a 

assimilação e imitação de sons novos pelos alunos, já que, como visto anteriormente, 
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muitas vezes, eles não perceberão as diferenças que possam existir entre os sons das duas 

línguas (o que se alinha com o conceito de surdez fonológica citado por García, 2006), 

necessitando, assim, que haja a intervenção do professor para que tais sons sejam 

corretamente assimilados e que se corrijam e não se fossilizem as transferências 

realizadas pelos alunos durante o período de aprendizado. 
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3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa realizada se pautou numa abordagem de análise de dados colhidos em 

gravação e pesquisa realizadas com um grupo de 10 (dez) alunos do Campus Realengo II 

do Colégio Pedro II e mais tarde comparando, embasando e justificando os resultados 

através de pesquisa bibliográfica.  

3.1 Material 

Foi utilizado um texto (um micro conto de autor anônimo escolhido por conter os 

principais “gatilhos” ortográficos para a produção dos desvios já apresentados por outros 

estudos) em espanhol para a leitura dos alunos e gravação dessa leitura, assim como um 

formulário de pesquisa sobre o espaço do ensino de pronúncia nas aulas de Espanhol.  
Imagem 1 – Micro conto utilizado 

Baseando-se em outros trabalhos já realizados por outros autores, as maiores 

dificuldades que os alunos possivelmente enfrentariam na leitura deste texto estariam, 

especialmente, na produção do [d] e [t], do [tʃ], do [r] e do [S]. 

No questionário sobre o ensino de pronúncia foram analisados 3 (três) aspectos 

principais:  

EL ESPEJO CHINO 
(anónimo) 

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió 
que no se olvidase de traerle un peine. 

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, 
y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de 
regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 
recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: 
un espejo. Y regresó al pueblo. 

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el 
espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas 
lágrimas. 

La mujer le dio el espejo y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. 

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 
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1. os alunos indicariam a frequência com que se trabalha a pronúncia na sala de 

aula de Espanhol no campus; 

2. o papel e a importância que o aluno dá para essa prática; 

3. e sua impressão sobre a base de pronúncia conseguida somente com o que se 

oferece no campus. 
Imagem 2 – Questionário sobre ensino de pronúncia 

3.2 Gravações 

As gravações ocorreram no início do mês de junho de 2018 e contaram com 

leituras de alunos do Ensino Médio do Campus Realengo II do Colégio Pedro II.  

Aos alunos foi dado tempo para que se acostumassem com o texto apresentado, 

podendo fazer uma leitura silenciosa para familiarizar-se com tema e vocabulário 

apresentados. Quando o aluno se sentia preparado o suficiente e desse o aval, a gravação 

se iniciava. 

Devido ao atraso no calendário de início do ano letivo, achou-se mais produtivo 

não fazer a coleta de amostras dos alunos de 1º ano, já que teriam tido pouco contato 

então (aproximadamente 2 (dois) meses) com a língua espanhola para que se pudesse 

justificar a análise.  

O material foi coletado através do gravador do celular (iPhone 6S) somando 10 

(dez) arquivos com aproximadamente um total de 16 minutos de áudio.  

Formulário de pesquisa 
 
1. Nas suas aulas de Espanhol costuma-se trabalhar pronúncia? 
(   ) Sim  Com que frequência?  

(   ) Sempre  (   ) Às vezes  (   ) Raramente 
(   ) Não 
 
2. Você acha importante a prática de pronúncia nas aulas de Espanhol? Por que? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Você acha que suas aulas dão base para que se consiga pronunciar bem em 
espanhol? 
(   ) Sim  (   ) Não 
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3.3 Sujeitos 

A coleta do material foi feita através da leitura de 10 (dez) alunos do Ensino Médio 

que se voluntariaram para este trabalho (a professora responsável por esses alunos 

conversou com as duas turmas e perguntou se haveria voluntários para a pesquisa). Foram 

ouvidos 5 (cinco) alunos de uma turma de 2º ano do EM e outros 5 (cinco) de uma turma 

de 3º ano. 

Os alunos foram identificados por números (tanto nos arquivos de áudio quanto 

nos formulários entregues) com o intuito de manter seu anonimato e a transparência na 

análise do material. A configuração adotada foi de um número inicial que representa a 

série do aluno seguido de um outro número que indica a ordem em que eles entraram em 

sala para a gravação: 2.1 (aluno da 2ª série que foi ouvido primeiro). 

Os alunos analisados foram em sua maioria (90%) do sexo feminino, na faixa 

etária de 17 anos. Somente um dos alunos analisados indicou estudar espanhol fora da 

escola no momento da feitura das gravações, sinalizando, inclusive, que somente as aulas 

na escola não dariam base suficiente para pronunciar bem a língua espanhola. 

3.4 Análise 

A análise do material recolhido foi feita entre os meses de julho e setembro do 

ano de 2018, aproximadamente 3 meses ao total, e se dividiu nas seguintes etapas: 

3.4.1 Identificação, transcrição e agrupamento por série 

As gravações foram ouvidas, para análise, um total de 5 (cinco) vezes por mim 

com o intuito de identificar corretamente os desvios consonantais produzidos. 3 (três) 

audições foram feitas com os arquivos ainda no celular, e outras 2 (duas) com os arquivos 

no computador. As audições feitas pelo celular não tiveram nenhum apoio por escrito, e 

usando a numeração indicada na seção anterior, anotavam-se os desvios percebidos. Já as 

que foram feitas pelo computador tiveram o auxílio do micro conto apresentado aberto 

em uma janela do Microsoft Word onde se marcavam os desvios percebidos enquanto se 

ouvia as gravações. 

Após as audições, as indicações de desvios foram comparadas, verificadas e 

transcritas, sendo, logo após, agrupadas de acordo com a série dos alunos. 
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3.4.2 Classificação dos desvios 

Os desvios encontrados foram analisados e receberam uma classificação entre 

sistemáticos ou assistemáticos, como referenciado e definido no capítulo anterior. Logo, 

analisou-se se a produção encontrada estaria dentro das possibilidades fonológicas de 

acordo com a diversidade do espanhol. O próximo passo foi verificar se os desvios 

encontrados fariam parte dos traços distintivos da LE afim de poder confirmar se se 

trataria de um possível ruído na comunicação realizada pelo aluno. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Os desvios fonético-fonológicos consonantais, foco deste trabalho, encontrados 

nas gravações deram um pequeno recorte do panorama sobre os problemas que estudantes 

brasileiros podem encontrar no momento de seu aprendizado da língua espanhola e a 

importância que o trabalho com a pronúncia em sala de aula tem para os próprios alunos. 

Como o foco deste estudo se dá nos desvios ocorrentes na produção das 

consoantes, os desvios relacionados às vogais foram descartados, podendo tornar-se, em 

outro momento, um novo projeto de estudo, mas que aqui não serão, logo, considerados 

ou mencionados. 

Outro fator importante que foi considerado durante a análise dos dados recolhidos 

foi se o desvio produzido entraria no grupo de traços distintivos da língua espanhola, pois, 

caso contrário, ele não chegaria a ser um ruído considerável para a realização da 

comunicação. Assim, esses desvios também serão mencionados, mas não considerados. 

4.1 Pressuposto 

Baseando-se em estudos anteriores, como os de Brandão (2003), Brisolara (2014) 

ou Fernández (2001), imaginava-se que os principais desvios encontrados nas gravações, 

uma vez que são desvios que se criariam por uma sobreposição do sistema fônico da LM 

ao da LE, seriam:  

• [d]i2 > [dʒ] 

• [t]i2 > [tʃ] 

• [tʃ] > [ʃ] 

• [r]3 > [x] 

• [ɾ]4 > [x] 

• V[s]V > [z] 

• [S]5 > [z] 

•  [ɫ] > [w] 

 

                                                
2 Os fonemas [d] e [t] costumam palatalizar-se quando aparecem diante do [i]. 
3 O desvio com o [r] aconteceria em início, meio ou final da cadeia. No caso de sua presença no meio da 
cadeia, se dá sempre em uma sílaba travada. 
4 O desvio com o [ɾ] aconteceria em contexto intervocálico ou final. 
5 Referindo-se ao fricativo alveolar [s] ou ao interdental [θ]. 
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Os desvios mencionados acima foram encontrados em quase todas as produções 

conseguidas (alguns em maior ou menor escala), no entanto, outros desvios foram 

percebidos que não encontram apoio na literatura pesquisada. Estes desvios serão 

comentados, porém não considerados para a conclusão deste trabalho. 

 

4.2 Desvios consonantais 

 

Espera-se que o número de desvios na produção das consoantes seja maior do que 

o de vogais devido à quantidade de consoantes presentes em ambos os idiomas. Levando-

se em consideração o quadro fônico do PB descrito por Noll (2008), contamos com 19 

fonemas consonantais base, enquanto no ESP, descrito por Couto (1996, p.366), temos 

entre 17 e 19 fonemas 

De hecho, según las comunidades lingüísticas que se consideren se 
pueden contar en español 19, 18 o 17 fonemas consonánticos. Los dos 
fenómenos responsables de la reducción del sistema de las consonantes 
(de 19 a 18 o 17) son las neutralizaciones conocidas como seseo y 
yeísmo. 

Assim, podemos supor que a maioria dos fonemas consonantais entre os 2 (dois) idiomas 

são bem próximos. 

 

4.2.1 Palatalização das dentais em posição anterior a [i]6 

Este é um fenômeno bastante difundido por todo o Brasil, inexistindo em 

pouquíssimas regiões do país (NOLL, 2008, p.67), assim sendo, seria um traço da LM 

bastante marcante nos aprendizes falantes de PB. 

A análise das gravações mostrou que, mesmo sendo uma produção bastante 

característica da LM, grande parte dos alunos não a levou para a LE, como se mostra no 

quadro abaixo, levando a crer que todos os alunos dominavam o uso correto destes 

fonemas em espanhol.  
Tabela 1 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto aos sons [t] e [d] 

 Segundo ano Terceiro ano TOTAL 
[t] palatalizado 2 0 2 
[d] palatalizado 1 1 2 

Fonte: o autor, 2018 

                                                
6 Não se levaram em consideração possíveis alteamentos do [e] que culminaram nessa mesma palatalização. 
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Os exemplos em que o desvio da palatalização mais ocorreu foram: “una [‘ʧjenda] 

(tienda)”, “no [‘tʃenes] (tienes)”, “le [dʒi’o] (dio)” e “le [‘dʒixo] (dijo)”. Produções que 

estão de acordo com os desvios possíveis, segundo Brandão (2003, p.103): 
 Consideramos que a diferença mais relevante entre a realização do 
fonema /d/ seja realizado em Português e em Espanhol ocorre quando 
esse fonema precede a vogal [i], que pode ser uma variação do fonema 
/e/ quando há neutralização. 
  

E “Em contato com os alofones [i] e [ɪ], pode ocorrer palatalização de /t/, tal como ocorre 

com /d/ no mesmo contexto.” (BRANDÃO, 2003, p.109). 

 Vale lembrar que o fonema /tʃ/ ocorre em português grafado de maneira diferente 

da maneira do espanhol, sendo, neste, pelo agora7 dígrafo “ch” e, naquele, pelo conjunto 

“tch”, como em “tcheco” e “tchau” (mesmo não sendo lembrado na maioria dos estudos).  

 

4.2.2 Vozeamento do fricativo alveolar [s] 

 Segundo Brandão, em espanhol, os conjuntos grafados com “z” “admitem pelo 

menos duas realizações: como [s] (...) ou como [θ]8, mas nunca como [z]9” (p.117). Quilis 

(2010) e Ramírez (2003) descrevem o [z] como não fazendo parte do repertório padrão 

da língua espanhola. Em português, o fonema [z] se transcreve com a letra “z”, com o “s” 

em posição intervocálica (como em “casa” [‘kazɐ] ou “os atletas” [‘uza’tlɜtaʃ].) ou “x” 

também intervocálico (“exílio” [e’zɪlio]). 

 A análise das gravações indicou a sonorização do [s] basicamente em contextos 

intervocálicos, ocorrendo minimamente quando há a presença da letra “z”. Isso mostra 

que os alunos sistematizaram a pronúncia desta letra, porém não o uso do [z] nestes 

contextos. 
Tabela 2 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto ao vozeamento do [s] 
  Segundo Ano Terceiro Ano TOTAL 

Vozeamento do [s] 4 5 9 
Fonte: o autor, 2018 

 

                                                
7 A partir da nova reforma ortográfica do espanhol, o CH deixou de ser uma letra, sendo considerado um 
dígrafo, não fazendo mais parte, portanto, do alfabeto espanhol. 
8 Como o interdental surdo [θ] acontece em um contexto de menor utilização dentro do universo hispânico, 
assumimos o seseo como o padrão da língua. Fato corroborado pela inexistência de produções 
diferenciadoras pelos alunos. 
9 Ramírez demonstra a presença dessa sonorização, em qualquer posição, na língua culta da Colômbia. 
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Foi possível encontrar vozeamento em: “razón” [xa’zon] ([ra’son]), “campesino” 

[kãmpe’zinu] ([kampe’sino]), e “confuso” [kon’fuzu]10 ([kon’fuso]). Esse desvio, no 

entanto, não foi produzido quando o equivalente do termo, em português, usa “ss”, como 

“olvidase” [oɫbi’dase] e “regresar” [regɾe’sar], por exemplo. 

 

4.2.3 Palatalização do fricativo alveolar [s] implosivo11. 

 Esse desvio não aparece listado nos possíveis desvios a serem encontrados. E 

apesar de este fenômeno ser bastante reconhecido como uma característica da variedade 

carioca (e talvez por isso não seja levado em conta nos estudos aqui do Brasil), essa 

palatalização, ou chiamento, é percebido em outras localidades brasileiras e ainda segue 

como norma padrão do PE (NOLL, 2008, p.62). 

 Pela análise do corpus recolhido nas gravações, percebe-se que essa característica 

da LM foi relativamente suplantada, aparecendo casos esporádicos. 
Tabela 3 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto à palatalização do [s] 
  Segundo Ano Terceiro Ano TOTAL 

Palatalização do [s] 1 3 4 
Fonte: o autor, 2018 

 

 Exemplos em que essa palatalização foi encontrada: “después” [despu’ejʃ], 

“entonces” [en’tonsej ], “arroz” [a’xojʃ] e “es” [‘ɛʃ].  

Na maioria dos exemplos mencionados, houve a adição de uma vogal epentética 

antes da palatalização. A aparição dessa vogal é bastante comum neste contexto dentro 

do PB: “Uma característica marcante do português brasileiro é o fato de /s/ (-‘Vs#) atuar 

no sentido de acrescentar um [i] após vogais oxítonas e em palavras monossílabas” 

(NOLL, 2008, p.60). 

 

4.2.4 Fricatização do africado surdo /ʧ/ 

 Como mencionado no item 6.2.1, esse fonema, o africado surdo /tʃ/, em português 

é grafado pelo conjunto “tch”, diferentemente do espanhol que o grafa com o dígrafo 

“ch”. Dígrafo que em português representa outro fonema, o fricativo surdo [ʃ]. Logo, 

                                                
10 Foram transcritos como encontrado nas gravações. 
11 Segundo a própria definição de Noll (2008, p.299, nota 24): “posição de fim de sílaba, quer antes de 
consoante, quer em final de palavra”. 
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imagina-se que aprendizes possam confundir os fonemas devido à marcação que eles 

utilizam em cada uma das línguas, propiciando um processo de simplificação. 
Tabela 4 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto ao som [ʧ] 

  Segundo Ano Terceiro Ano TOTAL 
Fricatização do [ʧ] 6 3 9 

 Fonte: o autor, 2018 

 

A situação em que essa fricatização mais se deu foi em “cosecha” [ko’seʃa] e 

“chino” [‘ʃɪnu]. 

 A palavra “cosecha”, no entanto, foi produzida de duas outras maneiras diferentes: 

[ko’ʧeʃa] e [ko’ʃesa]. Durante a produção de [ko’ʧeʃa], houve uma pausa de hesitação e, 

por fim, finaliza a produção como transcrito acima. 

 

4.2.5 Vocalização do lateral velar implosivo [ɫ] 

 A vocalização do [ɫ] em posição implosiva é bastante comum, impondo-se “quase 

totalmente no Brasil” (NOLL, 2008, p.74), tornando homófonos, por exemplo, “mal” e 

“mau” por “ser sistematicamente realizado como [w] em final de sílaba na maioria dos 

dialetos brasileiros” (MAIA, 1986, p.58): [‘maw]. Porém, há ainda certas áreas que 

persistem um pouco mais conservadoras e diferenciam [ɫ] e [w], assim como no PE. 

 No espanhol, no entanto, essa diferenciação é prevista, não permitindo que pares 

como “auto” e “alto” sejam produzidos de maneira igual, realizando-se, respectivamente, 

[‘awto] e [‘aɫto]. 

 Foi possível reconhecer a vocalização na produção dos alunos nas produções dos 

monossílabos “el” e “al”, mas não em “algo”. E 100% desses desvios produzidos foram 

em situação pré-consonantal. Ou seja, [‘ɛwkãmpe’zinu] para “el campesino” e 

[‘aw’pweblo] para “al pueblo”. 
Tabela 5 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto ao som [ɫ] 

  Segundo Ano Terceiro Ano TOTAL 
Vocalização do [ɫ] 2 1 3 

 Fonte: o autor, 2018 

 

Esse é um caso diferente dos demais mencionados até agora, pois ele trata de um 

fonema que não é produzido na LM dos alunos estudados, já que todos são provenientes 

do estado do Rio de Janeiro e há uma neutralização do [ɫ] nessa localidade. 
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4.2.6 Velarização do vibrante lateral múltiplo /r/ 

 Essa característica do português brasileiro se expressa de maneira mais abrangente 

entre o Rio de Janeiro e o sudeste de Minas Gerais e o Nordeste do país, ultrapassando o 

/r-/ inicial, recaindo também em /r/ implosivo, como mencionam Rocha (2005, p.147) e 

Noll (2008, p.70). Essa característica explica realizações como [tra’exlis] (traerles), 

[akor’do] (acordo) ou [‘laxga’mɛnti] (largamente), por exemplo, nas gravações. 

 Um dos maiores obstáculos encontrados sobre esse desvio é que o vibrante 

múltiplo /r/ espanhol ocorre nas mesmas posições que o fricativo velar do português, 

sendo grafado, inclusive da mesma forma nessas posições: “Ortográficamente, responde 

a la grafía r cuando se encuentra en la posición inicial de palavra, o en medial precedida 

de n o l; o bien a la grafía rr” (QUILLIS, 2010, p.65) enquanto  
No português brasileiro, o surgimento do [r] apicoalveolar se limita 
principalmente à posição intervocálica. Isso se deve à velarização 
avançada que, em vastas porções do Brasil, não só se restringe ao /r-/ 
inicial e ao fonema /r/ (> [x] > [h], mas também se estende ao /r/ 
implosivo (forte [‘fɔxʧi], honrar [õ’ɣax], [õ’xax]. (NOLL, 2008, p.70) 
 

 Outro obstáculo é a existência desse mesmo velar em espanhol, como menciona 

Brandão (2003): “A fricativa velar desvozeada /x/ em Espanhol é a realização fonética da 

consoante ortográfica ‘g’ diante das vogais ‘e’ e ‘i’ e de ‘j’ diante de qualquer segmento 

vocálico”. 

Pela semelhança das estruturas e existência do mesmo fonema, é comum que 

muitos aprendizes transportem para a LE as características desse som da LM. E, ao que 

parece, analisando os dados colhidos nas gravações, esse desvio é de longe o mais 

constante na produção dos aprendizes. 
Tabela 6 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto ao som [r] 

  Segundo Ano Terceiro Ano TOTAL 
Velarização do [r] 44 20 64 

 Fonte: o autor, 2018 

 

Esse desvio específico ocorreu em várias situações, como as mencionadas no 

início deste item, sendo produzido (ao menos uma vez) por 90% dos alunos analisados. 

Curiosamente, há o caso da gravação do aluno 2.2 que, apesar de uma pronúncia bem 

cuidada, produziu somente esse desvio (11 vezes ao total), aluno que indicou estudar 

espanhol também fora da escola, em curso de idiomas. 

 Algumas variantes desse desvio das vibrantes foram encontradas durante a análise 

das gravações: 
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1. Simplificação do vibrante múltiplo: 5 desvios deste tipo foram encontrados nas 

gravações. Todos se deram na produção da palavra “arroz” ([a’ɾos] em lugar de 

[a’ros]) e os alunos não demonstraram consciência de tê-lo produzido 

erroneamente, mesmo que em outro momento tenham pronunciado a palavra 

corretamente com o vibrante múltiplo. 

2. Velarização do vibrante simples12: foi encontrada apenas uma única produção e 

que foi corrigida logo depois pelo aluno: [sele’bɾaxõ] (celebraron) em lugar de 

[sele’bɾaɾon]. 

Apesar de Quillis (2010, p.66) mencionar que os vibrantes simples e múltiplos 

podem ser neutralizados em determinadas situações, mais especificamente em posição 

pós-nuclear, o caso apresentado em “arroz” não se enquadra na possibilidade de um 

arquifonema. Mas bem, assemelha-se a uma tentativa de produção do fonema por parte 

dos falantes, um acercamento ou, como menciona Espiga (2001, p.264), “procura 

minimizar o esforço do emissor”, já que o [r] não faz parte do repertório dos falantes 

cariocas. 

Os estudos de Brandão13 (2003) demonstram uma constância nas “realizações 

inadequadas do fonema /r/”, aparecendo 55 (cinquenta e cinco) vezes referindo-se à 

velarização do [r] e 31 (trinta e uma) vezes simplificando o vibrante múltiplo, somando 

86 (oitenta e seis) desvios globais relacionados ao [r]. 

 

4.2.7 Alterações no fricativo velar /x/ 

Durante a análise das gravações, foi possível reconhecer algumas alterações 

durante a produção do [x] que se mostraram bastante frequentes. 

 O primeiro caso é da anulação do [x] pelo africado palatal sonoro [dʒ] ([x] > [ʤ]) 

encontrado em produções como [es’pedʒo] “espejo” e [mu’dʒɛx] “mujer”, por exemplo. 

Esse desvio foi bastante comum durante a leitura, a exemplo do aluno 2.3 (produzindo-a 

3 (três) vezes ao total). 

 Essas produções poderiam ser encontradas em alunos iniciantes, uma vez que 

estão ainda propondo hipóteses sobre o sistema fônico da LE, associando um som 

                                                
12 Preferiu-se o nome “vibrante simples” a “flape” por manter-se próximo ao nome dado do [r]. 
13 O estudo efetuado por Brandão consta da análise da produção de 5 alunos durante as aulas regulares de 
Espanhol, além da leitura de um texto pré-determinado e da produção oral espontânea proposta pela 
autora. 
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estrangeiro à LM, e à própria LE, como uma opção. Assim, os alunos de nível inicial 

podem, por exemplo, absorver o africado palatal [dʒ] do inglês que se mostra grafado 

pelo grafema “j”14. 

 O segundo caso é a anulação do fricativo velar pelo lateral palatal [ʎ], produzido 

unicamente nas palavras “espejo” [es’peʎu] e “mujer” [mu'ʎɛr]. E como aconteceram em 

casos bastante pontuais (especialmente em se tratando de palavras que, ao trocar o velar 

pelo lateral, podem ser reconhecidas com o mesmo significado na LM), é uma 

transferência inconsciente dos falantes que reconhecem na escrita seu significado e 

acabam levando-o para a oralidade. 

 Essas duas palavras aparecem, junto com suas variantes, um total de 12 (doze) 

vezes no texto apresentado. 

 O terceiro e último caso é a transformação do velar no vibrante simples [ɾ] que 

aconteceu basicamente nas palavras “mujer” [mu'ɾer] ou “cogió” [koɾi’o]. 
Tabela 7 - Quantidade de realizações fonéticas com desvio quanto ao som [x] 

  Segundo Ano Terceiro Ano TOTAL 
[x] > [dʒ] 4 1 5 
[x] > [ʎ] 2 5 7 
[x] > [ɾ] 2 1 3 

Fonte: o autor, 2018 

 

4.2.8 Outros desvios consonantais 

 Alguns desvios encontrados nas gravações serão mencionados aqui nesta seção 

por não terem aparecido de maneira expressiva na leitura ou porque podem, que é o que 

acontece na maioria dos casos que serão mencionados, ser classificados como desvio “não 

sistemático”. 

1. [ʧ] > [x]: esse desvio foi encontrado 1 (uma) única vez durante a produção da 

palavra “cosecha” [ko’sexa], aparecendo apenas 1 (uma) vez dentre todas as 

outras possibilidades presentes; 

2.  [x] > [j]: encontrado também uma única vez, esse desvio aparece na produção da 

palavra “joven” [‘jobem]. O aluno em questão havia produzido até então o [x] da 

maneira esperada; 

                                                
14 Como no caso da palavra “june” [‘ʤu:n] ou “jam” [‘ʤæm]. 



35 
 

 

3. [s] > [ʧ]: também produzido na palavra “cosecha” como mencionado no item 6.2.4 

em que se teve [ko’ʧeʃa]. O aluno produziu outros dois desvios com relação ao [s] 

dentro de todas as outras possibilidades; 

4. [b] > [v]: esse desvio foi produzido 2 (duas) vezes por 2 (dois) alunos diferentes 

nas palavras “vender” [ven’der] e “vieja” [‘vjexa]. 

 

4.3 Análise dos desvios 

 
 Dentro dos desvios apresentados pelos alunos, só foram recolhidos aqueles que 

ofereceriam real problema para a comunicação, ou seja, aqueles que fugiriam dos padrões 

estabelecidos pelos traços distintivos da língua espanhola. Desvios como a produção da 

oclusiva /b/, por exemplo, em lugar da fricativa /ß/ não foram contados porque sua 

produção não afeta a compreensão do ouvinte e pelas descrições dadas por Quillis (2010, 

p.60) sobre este tema específico:  
Desde el punto de vista fonológico, no nos preocupa que estos fonemas 
[/b/, /d e /g/]15 se realicen como oclusivos o como fricativos, ya que la 
variación que sufren al modificarse su contorno fónico no cambia el 
valor significativo de la palabra en que están situados. 
 

e por isso, produções como [‘xoben]16 não apareceram no cômputo final. 

É possível confirmar, através da análise geral dos desvios apresentados na seção 

acima, que a maioria das produções são afetadas pelas particularidades do sistema da LM 

(e de outras LEs possíveis no repertório do falante como menciona Durão (2005, p.132)) 

transferidas para a LE deste estudo. 

 Observa-se, também, que, fora alguns poucos casos, a tendência obtida é que os 

desvios aconteçam em menor número em níveis mais avançados, como menciona 

Mesquita Neto (2016, p.13) “al comparar los 35erc niveles se 35ercebe una reducción del 

error”. Esta diminuição ocorre, obviamente, quando se tem a oportunidade de trabalhar 

adequadamente em sala para sanar os problemas encontrados nos níveis iniciais 

impedindo que eles se fossilizem, como continua Neto (2016, p.13) “errores de 

pronunciación que ya deberían haber sido sanados en niveles anteriores.” 

  

                                                
15 Apesar de que a produção desses fonemas em posição tônica como africados seja bastante difícil em 
uma fala normal. 
16 De acordo com o padrão esperado da língua espanhola, a palavra “joven” deveria ser transcrita como 
[‘xoben], 
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4.5 Análise do questionário 

 
O formulário apresentado aos alunos (disposto no Apêndice) visava perceber, 

inicialmente, duas informações: se os alunos reconheciam o ensino de pronúncia como 

algo importante nas aulas de Espanhol e sua visão sobre como essa prática é feita em suas 

aulas de Espanhol. 

Sobre a importância do ensino de pronúncia, 100% dos alunos afirmaram ser de 

grande importância, ressaltando o uso da oralidade como maior parte do contexto de 

comunicação: “é a forma com que usamos o espanhol mais frequentemente”, “aumenta a 

sua capacidade de se comunicar” e “ter o conhecimento necessário para uma possível 

viagem”. 

Todos os alunos indicaram que suas aulas de Espanhol contemplam o trabalho 

com a pronúncia, no entanto, a frequência com que esse trabalho acontece variou 

levemente: 60% dos alunos indicaram que a pronúncia era trabalhada “às vezes” e os 40% 

restantes indicaram que se trabalha a pronúncia “sempre”. 

Outra variação encontrada diz respeito a que se considera que o trabalho realizado 

em sala dá base para que possam produzir bem em espanhol.  80% dos alunos pesquisados 

indicaram que “sim”, que só as aulas permitem que se tenha uma boa pronúncia. Os 20% 

restantes que indicaram que não, foram, curiosamente, os que menos produziram, em 

termos gerais, os desvios prescritos como veremos adiante. Um dos alunos que compõe 

esse grupo de 20% afirmou estudar espanhol em um curso de idiomas em conjunto com 

as aulas regulares da escola.  

 

4.6 Análise do quadro total de desvios 

Como uma forma de visualizar mais amplamente as produções dos desvios 

cometidos nas produções orais dos alunos analisados, o quadro abaixo foi elaborado 

atentando para o número de vezes em que cada desvio aconteceu e a quantidade de vezes 

que cada aluno cometeu cada um dos desvios, assim como a porcentagem de alunos que 

cometeu tal desvio e a porcentagem de desvios produzidos por cada aluno. 

 Ao total, foram encontrados 18 (dezoito) desvios consonantais, ocorrendo um total 

de 118 (cento e dezoito) vezes. 75 (setenta e cinco) desvios produzidos em alunos do 

segundo ano do EM contra 43 (quarenta e três) dos alunos do terceiro ano, o que indica 
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que o constante contato com a língua oral auxilia a eliminar alguns dos desvios mais 

persistentes.  

 Os 3 (três) desvios mais realizados foram a fricatização do [ʧ] ocorrendo 9 (nove) 

vezes, produzida por 6 (seis) alunos (60%), 3 (três) de cada série analisada; a sonorização 

do [s] que foi produzida também 9 (nove) vezes, por também 6 (seis) alunos (60%) 

diferentes (2 (dois) alunos da segunda série e 4 (quatro) da terceira); e a velarização do 

vibrante múltiplo [r], ocorrendo 64 (sessenta e quatro) vezes e produzida por 9 (nove) 

alunos (90%) diferentes (5 (cinco) da segunda série e 4 (quatro) da terceira série) 

 Individualmente, pudemos encontrar alunos que não produziram muitos desvios, 

como o caso do aluno 2.217, que só teve 1 (um) tipo de desvio percebido, totalizando uma 

produção de 6% dos desvios analisados: a velarização do [r], produzindo-a todas as 11 

(onze) vezes em que o [r] aparecia no texto apresentado. Este aluno, assim como o aluno 

3.3, são os que menos desvios produziram e fazem parte do grupo que indicou que 

somente as aulas regulares não dão conta de permitir que os alunos se desenvolvam 

suficientemente na oralidade. 

 É perceptível, através do quadro abaixo, visualizar que a maioria dos desvios se 

manteve na casa dos 10% de alunos, um número bastante expressivo para a realidade de 

3 (três) tempos de aula semanal. As maiores porcentagens derivam de características 

inerentes ao aprendizado de espanhol por brasileiros, podendo ser uma espécie de 

hipercorreção em alguns casos e transferência negativa em outros. 

 Ainda sobre o caso do aluno 2.2, a presença de somente um dos desvios, além de 

ter sido repetido as 11 (onze) vezes possíveis no texto apresentado, poderia ser um 

indicador de um erro fossilizado devido à não correção, ou, ainda, ensino inadequado 

dessa produção. 
Tabela 8 – Análise dos desvios encontrados 

Desvios 
Alunos 

TOTAL 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 T 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 T 

[d] > [ʤ] 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10%  
[t] > [ʧ] 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  10% 
[ʧ] > [ʃ] 3 0 1 2 0 6 1 1 0 1 0 3 9  60% 
[ʧ] > [x] 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  10% 
[r] > [x] 7 11 11 5 10 44 10 6 1 3 0 20 64  90% 
[ɾ] > [x] 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1  10% 
[r] > [ɾ] 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 5  40% 

                                                
17 O referido aluno indicou que realizava curso de idiomas junto às aulas regulares. 
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[x] > [ʤ] 0 0 3 0 1 4 0 0 0 1 0 1 5  30% 
[x] > [j] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  10% 
[x] > [λ] 0 0 2 0 0 2 2 0 0 3 0 5 7  30% 
[x] > [ɾ] 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3  20% 
[s] > [z] 2 0 2 0 0 4 1 1 1 2 0 5 9  60% 
[s] > [ʃ] 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 4  20% 
[s] > [ʧ] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  10% 
[ɫ] > [w] 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3  30% 
[b] > [v] 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2  20% 

  
17 11 25 9 13 

75 
16 8 2 11 6 

43 118   
50% 6% 56% 25% 25% 37% 18% 12% 37% 18% 

Fonte: O autor, 2018 
 

Vale ressaltar que, com este quadro, é mais perceptível a análise dos desvios 

encontrados e como eles corroboram estudos como os de Durão (2005), Paschoa (2005), 

Brandão (2003), Gomes (2002) entre outros, em que se cita que as maiores dificuldades 

dos aprendizes brasileiros de espanhol parecem ocorrer com a produção correta do 

vibrante [r] e o não vozeamento do [s]. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para este trabalho foram colhidas 10 (dez) gravações de alunos de Língua 

Espanhola do EM do Campus Realengo II do CP2, com o intuito de identificar os 

principais problemas fônicos, mais especificamente os consonantais, encontrados durante 

suas produções orais controladas, além de verificar de que maneira o ensino de pronúncia 

é dado nas aulas de Espanhol na instituição e como os alunos veem a importância da 

pronúncia e do seu ensino. 

Esse intuito se baseia no fato de que o trabalho com a pronúncia em sala de ELE 

é ainda bastante rudimentar, apesar de as habilidades orais (tanto as de produção como as 

de compreensão) estarem incluídas como parte da proposta do ensino de LE na educação 

básica brasileira pelos documentos oficiais que norteiam esse segmento educacional. 

Esse desprezo pelo ensino de pronúncia se dá por motivos históricos, logísticos e 

curriculares. Históricos devido às muitas correntes de ensino ao longo do tempo 

priorizarem outras habilidades em detrimento da conjunção destas, o que propiciaria o 

aluno a ser proficiente na língua alvo; logísticos porque o professor encontra  dificuldade 

em, poucos tempos semanais, trabalhar as questões fônicas da LE e os demais conteúdos 

que são estipulados; e curriculares pois os currículos (e aqui podemos incluir os conteúdos 

dos materiais didáticos disponíveis) não estão desenhados para incluir a pronúncia como 

um elemento nas aulas de LE na escola brasileira. 

Percebeu-se que, amplamente falando, apesar de a pronúncia ser pouco explorada, 

100% dos alunos acham que ela seja de suma importância para a comunicação. E ainda 

que muitos tenham indicado que as aulas em sala sejam o suficiente para obter-se uma 

boa pronúncia, muitos desvios foram encontrados, em especial a velarização do vibrante 

múltiplo [r] e a sonorização do fricativo alveolar em posição [s] em posição intervocálica. 

Esses desvios não encontram suporte nas variedades do espanhol e por fazerem parte dos 

traços distintivos deste idioma, foram classificados como ruídos à comunicação. Outros 

desvios foram encontrados em menor escala e alguns classificados como desvios 

assistemáticos pelo panorama apresentado durante sua análise ou desvios que estão dentro 

da interlíngua do aluno, tendendo a desaparecem à medida que os avançam no estudo do 

espanhol. 

O domínio de uma língua como instrumento de comunicação (que 

invariavelmente é predominantemente oral) vai além das esferas do léxico e gramática 

(que aos poucos vão abrindo espaço para outros aspectos linguísticos), pois o 
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conhecimento das “corretas” produções fonético-fonológicas assiste o desenvolvimento 

da boa qualidade de pronúncia da LE. E no caso entre língua próximas, como espanhol e 

português, a probabilidade de transferências do sistema fônico da LM para a LE é alto, 

podendo causar dificuldades no avanço dos estudos da LE e podendo causar inúmeras 

fossilizações. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO 
 
 

 Seguem abaixo as transcrições das gravações colhidas dos 10 (dez) alunos. Cada 

aluno está indicado por 2 (dois) números. O primeiro indica o ano escolar e o segundo 

indica a ordem na qual eles foram gravados. 

 Por motivos de facilidade na leitura, somente os desvios referidos neste trabalho 

serão transcritos e estarão ao lado da palavra ou grupo de palavras que sofreram o desvio. 

Essas palavras, ou grupo de palavras, estarão marcadas em negrito. 

 Serão usados / (barra) para indicar pausas longas, // (barra dupla) para indicar 

pausa de hesitação e ... (reticências) quando algum trecho do texto for suprimido e ** 

(asteriscos) quando algum termo for inserido no lugar de outro ou no texto. Os [] 

(colchetes) marcarão a transcrição dos desvios cometidos pelo aluno e as palavras, ou 

grupo de palavras em itálico indicarão alguns desvios curiosos, ainda que não pertinentes 

ao estudo deste trabalho. 

 

Iniciemos com os alunos de 2º ano: 

 

Aluno 2.1 

EL/ESPEJO/CHINO [‘ʃino] 
 
Un campesino/ chino/ se fue/ a la cidad/ para vender [ben’dex]/ la /cosecha [ko’tʃe//], 

[ko’tʃeʃa] de// arroz [a’ɾos] y su mujer [mu’xɛx] le pidió/ que no/ se olvidase/ de traerle 

[tra’e], [tra’exle]/ un piene. 

Después de vender su arroz en la cidad/, el campesino/ se reunió [xew], [xew], [xewni’o]/ 

con *sus* compañeros,/ y be// bebieron/ y lo celebraron/ larga// largamente./ Después, un 

poco confuso [kõfuzo],/ en el momento/ de regresar,/ se acordó de que/ su mujer/ le había 

pedido algo,/ pero/ ¿qué era?/ No lo podía re/ recordar./ Entonces/ compró en una/ tienda/ 

para mujeres/ lo primero que le/ que le llamó la atención:/ un espejo./ Y regresó/ al [aw] 

pueblo./ 

Entregó el regalo/ a su mujer/ y se/ marchó [max’ʃo] a trabajar [traba’xax] sus campos./ 

La mujer se miró/ en el espejo/ espejo/ y comenzó [komen’zo]/ a *lograr*/ 

desconsoladamente./ La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas/ lágrimas. 

La mujer le dio/ el espejo/ y le dijo: 

-Mi marido ha traído a/ a otra mujer,/ joven [‘yoben] y hermosa [ex’mɔza]./ 
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La madre cogió el espejo,/ *y* lo miró/ lo miró/ y le dijo a su hija:/ 

-No tienes/ de qué preocuparte [prəoku’paxte],/ es/ una vieja. 

 

 A existência de tantas pausas, ainda que não de hesitação, nos transparece que o 

aluno não se sente confiante o suficiente para a produção oral, mesmo sendo uma 

produção controlada como esta. A quantidade de pausas presentes na produção deste 

aluno não foi repetida por nenhum outro. 

 
 
Aluno 2.2 
… 
 
Un campesino chino se fue a la ciudade para vender [ben’dex] la cosecha/ de arroz/ y su 

mujer [mu’xɛr] le pidió que no se olvidase de traerle [tra’e]// de [tra’exle] un peine. 

Después de vender [ben’dex] su arroz/ en la ciuidade, el campesino se reunió [xewni’o]/ 

con // unos compañeros, y bebieron y lo celebraron largamente. [laxgamente] Después, 

un poco confuso/, *y* en el momento de regresar [xegre’sax], se acordó [akox’do] de 

que su mujer [mu’xɛr] le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar 

[xekox’dax]. Entonces compró en una tienda para mujeres/ lo primero que le llamó la 

atención: un espejo. Y regresó [xegre’so] al pueblo. 

Entregó a/ *al* regalo [xe’galo] a su mujer [mu’xɛr] y se marchó [max’tʃo] a trabajar 

[traba’xax] sus campos. La mujer [mu’xɛr] se miró *y* en el espejo y comenzó a llorar 

desconsoladamente. La madre le preguntó la ra/ la razón [xazo]// [xason] de aquellas 

lágrimas. 

La mujer [mu’xɛr] le dio el espejo y le dijo: 

-Mi marido ha/ ha traído a otra mujer [mu’xɛr], joven y hermosa [ex’mosa] 

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, [preocu’paxte] es una vieja. 

 
 Este aluno demonstrou basicamente desvios relacionados à produção do vibrante 

múltiplo (tanto em posição de ataque quanto de coda), o que poderia caracterizar uma 

fossilização dessa pronúncia incorreta. O aluno 2.2 tem 2 (duas) produções bastante 

curiosas: a inserção de “y” antes de quase todas as preposições “en” que aparecem no 

texto e, a mais curiosa, com a última palavra, “vieja”, em que o bilabial oclusivo é 



47 
 

 

pronunciado entre o [b] e o [m], o bilabial nasal, causando uma produção confusa entre 

[‘bjexa] e [‘mjexa]18.  

 
 
Aluno 2.3 
… 
 
Un campesi/ un campesino/ chino [‘ʃino] se// se fu a la cidad/ para vender/ la cosecha 

[ko’sexa]/ de arroz [a’xoiʃ]/ y su mujer [mu’ʎɛx]/ y su mujer [mu’xɛx]/ le pidió /que no 

se olvidase/ de traerle [tra’exle]/ un/ peine. 

Después de vender *de* su arroz [a’xos] en la ciudad,/ el campesino se reunió [xewni’o] 

con// unos compañeros,/ y bebieron/ y/ lo/ celebraron largamente. Después, un poco 

confuso,// en el momento de regresar [regre’sax], se acordó [akox’do] de que su mujer 

le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar [ɾekor’dax]. Entonces compró/ 

en una tienda [‘tʃenda] para mujeres/ lo primero que le llamó/ llamó la atención: un 

espejo. Y regresó/ al pueblo. 

Entregó// el/ regalo a su mujer y se *a* marchó [max//], [max’tʃo]/ a trabajar [traba’rar] 

sus campos./ La mujer [mu’lɛx] se miró … el espejo/ espejo y comenzó [komen’zo]/ a/ 

llorar desconsoladamente./ La madre le per/ le pergunto [pex’gunto] la razón de/ aquellas 

lágrimas. 

La mujer [mu’rer] le dio/ el espejo/ y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer,// joven [‘dʒoben] y hermosa [eɾ’moza]. 

La madre cogió [ko‘dʒo] el espejo, lo miró y le/ dijo a su/ hija [‘idʒa]: 

-No tienes [‘tʃenes] de qué preocuparte, es una velha [‘vɛʎa] 

 
 O aluno 2.3 não mostra constância na produção do [x] grafado com “j”, alternando 

entre [x], [r], [ʎ] e [l]. Essa alternância demonstra uma não internalização da pronúncia 

adequada do fonema que se grafa com esta letra. Essa constatação se confirma no final 

da entrevista quando o aluno indica que ficou na dúvida “do som do ‘j’”. 

 Outra produção curiosa foi a da vogal [u] do artigo indefinido, que teve sua 

produção mais parecida ao francês [ɐ]. 

 
 
                                                
18 Foram necessárias várias repetições para perceber que o som produzido era mais próximo do bilabial 
oclusivo [b], porém, a produção atingiu um ponto médio entre os dois fonemas, algo não previsto pelo 
sistema de nenhuma das duas línguas. Mas como esse fenômeno só se observou uma única vez, 
consideramos como um desvio assistemático. 
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Aluno 2.4 
EL [ew] ESPEJO CHINO [‘ʃino] 
 
Un campa/ un campesino chino [‘ʃino] se *fui* a la cidad para/ para ven/ para vender 

[ben’dex] la cosecha [ko’seʃa] de arroz [a’xos]/ y su mujer le pidió/ que no se olvidase 

de traerle [tra’ele] un pieine. 

Después de vender su arroz [a’ɾos] en la ciudad, el campesino se re/ reunió con unos 

compañeros, y bebi/eron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en/ el 

momento de regresar, se acordó [akox’do] de que su mujer le había// pedido algo, pero 

¿qué era? No lo podía recordar [rekor’dax]. Entonces compró en una tienda para mujeres 

lo primero que … llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo. 

Entregó el regalo a su mujer [mu’xex] y se marchó a trabajar/ sus campos. La mujer se 

miró en el espejo y comenzó/ a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón/ 

de/ aquellas lágrimas. 

La mujer le dio/ el/ espejo y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer,/ joven y hermosa. 

La madre cogió el/ el espejo, lo miró y le dijo a su/ hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

 
 Na gravação do aluno 2.4 é possível perceber que a produção do [tʃ] não está 

internalizada ainda, pois nas 3 (três) aparições deste fonema, o aluno o produz através de 

transferência do português: [ʃ] 

 Apesar de não ter sido algo comum, pode-se perceber que o aluno mostrou 

algumas dificuldades na pronúncia do vibrante múltiplo [r] em posição final em algumas 

situações. 

 
 
Aluno 2.5 
… 
 
Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le 

pidió que no se olvidase/ de traerle un peine. 

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reuniu con unos compañeros,/ 

y// bebieron y lo ce//lebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de 

regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 
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recordar. Entonces compró en una tienda/ para mujeres lo/ primero// que le// llamó la 

atención: un espejo. Y regresó al pueblo. 

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró … 

espejo y comenzó a llorar/ desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas 

lágrimas. 

La mujer le dio el espejo y le// dijo: 

-Mi marido/ ha traído a otra mujer, joven [‘dʒɔben] y hermosa. 

La madre cogió [ko’dʒjo] el espejo, lo miró y le dijio [dʒi’xio] a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

 

 Durante a produção do aluno 2.5, se percebe que não houve constância na 

produção do [r], ora sendo produzido adequadamente, ora usando o sistema fônico da LM 

ou de outra LE, como no caso de [‘dʒɔben].  

 Outro fator importante a ser mencionado é que este aluno leu o texto em uma 

velocidade maior que a dos demais, produzindo palavras como “chino” no início do texto 

de forma quase imperceptível. Ele levou 1min17s, quando a maioria girou na média dos 

2min de leitura. 

 
 

Passemos agora para as transcrições dos alunos do 3º ano: 
 
Aluno 3.1 
EL [ɛw] ESPEJO// EL ESPEJO// CHI/ CHINO [‘ʃino] 
 
Un campesino chino [‘ʃino] se fue a la cidad para vender la cosecha de arroz [a’xos] y 

su mujer le pidiu que no se olvidase de traerle un peine. 

Después de/ de vender [ben’dex] su arroz/ en la ciudad/ en/ en la ciudad, el campesino 

[kampe’zino] se reunió [xeu’njo] con unos compañeros, y biebieron y lo celebraron 

largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar [xegre’sar], se acordó 

[akox’do] de que su mulher/ mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 

recordar [recox’dax]. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que *se* 

le llamó la atención: un espejo./ Y regresó [xegre’so] al pueblo. 

Entregó el/ el regalo [xe’galo] a su mujer y se marchó a trabajar [traba’ʎar] sus campos. 

La mujer se miró en el espejo [es’peʎo] y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre 

le perguntó [pexgun’to] la razón *da*/ de aquellas lágrimas. 

La mujer [mu’xɛx] le dio el espejo y le dijo: 
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-Mi marido ha traído *a una mulher*/ a *una* otra mujer, joven *ni* hermosa. 

La madre cogió [ko’xo] el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

 
 Os desvios percebidos na gravação deste aluno se centram mais na produção do 

vibrante múltiplo como fricativo velar. A fricatização do africado [tʃ] se deu somente na 

palavra “chino” e não nas outras 2 (duas) que aparecem no texto. Esse desvio específico, 

classificamos, mais uma vez como um desvio assistemático. 

 Outro aspecto encontrado na gravação do auno 3.1 foi uma intermitência troca 

entre o [x] grafado pelo “j” e o [ʎ]. 

 
 
Aluno 3.2 
EL ESPEJO/ CHINO 
 
Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha/ de arroz y su mujer// le 

pidió que no se olvidase a/ de trayerle/ un peine. 

Después de vender su arroz [a’xos] en la ciudad, el campesino [campe’zino] se reunió 

con unos/ compañeros, y bebieron y lo co/ celebraron largamente. Después, un poco 

confuso, en el momento de regresar, se reacordó de que su mujer/ le había pedido algo, 

pero ¿qué era? No lo podía recordar [xecox’dar]. Entonces compró en una tienda para 

mujeres lo primero que le llamó la atenção: un espejo. Y regresó [xegre’so] al pueblo. 

Entregó/ el regalo [xe’galo] a su mujer/ y se marchó [mar’ʃo]a trabajar sus campos. La 

mujer se miró en el espejo y comezó/ a llorar desconsoladamente. La madre/ le preguntó 

la razón [ra’zon]/ de aquellas lágrimas. 

La mujer le dio el espejo/ *e* le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven *e* rermosa. 

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

-No tienes/ de qué/ preocuparte [preocu’paxte], es una vieja. 

 
 Foi possível perceber que o aluno 3.2 mostrou bastantes problemas com a 

produção do vibrante múltiplo, produzindo-o quase sempre como [x]. A sonorização do 

[s] ou a palatalização do [tʃ] não ocorreu em grande número para que se pudesse levar em 

consideração. 
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 Outro aspecto interessante, e que foi encontrado em poucos dos outros alunos 

ouvidos, foi a prótese19 em palavras sem motivo aparente, como o caso de “hermosa” 

[rer’mosa] 

 
 
Aluno 3.3 
EL ESPEJO/ CHINO 
 
Un campesino chino se fue/ a la ciudad para vender la cosecha/ de arroz y su mujer le 

pidió/ que no se olvidase de traerle [tra’exle]/ un peine. 

Después de vender su a/ su arroz/ *y* en la ciudad, el campesino se/ reunió con unos 

compañeros, y bebieron/ y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso 

[kon’fuzo],/ en el momento de regresar, se acordó de que su mujer/ le había pedido algo, 

pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo 

primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó *el* pueblo. 

Entregó el regalo a su mu/ su mujer y se marchó/ a trabajar sus campos./ La mujer se 

miró/ en el espejo y comenzó a llorar/ desconsoladamente. La madre le preguntó la razón 

de aquella/ de aquellas ma/ lágrimas. 

La mujer le dio/ le dio el espejo y le dijo: 

-Mi marido/ ha traído a otra mujer, joven y hermosa. 

La madre cogió/ corió/ cogió el espejo/ el espejo, lo miró y le dijo/ a su hija: 

-No tiene/ no tienes qué/ qué/ de qué preocuparte, es una vieja/ vieja. 

 
 O aluno 3.3 produziu somente 2 (dois) desvios pertinentes ao trabalho, todos eles 

sendo corrigidos a partir da segunda aparição, logo, podemos caracterizar esses desvios 

como assistemáticos. 

 
 
Aluno 3.4 
EL ESPEJO CHINO 
 
Un campesino chino se fue a la ciudad/ para vende la cocina de arroz y su mujer [mu’xɛx] 

le pidió que no se olvidase de/ trajerle un piene. 

Des/ de/ después de vender *a* su arroz [a’xos] en la ciudad, el campesino se reunió con 

unos compañeros, y bebieron y lo celebraron/ largamente. De/ después, un poco confuso 

[kon’fuzo], en el momento de regresar, se recordó/ de que su mujer [mu’xex] le/ había 

                                                
19 Referindo-se ao metaplasmo de adição de um som ao início da palavra. 
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pedido algo, pero ¿qué era? No le podía recordar [rekox’dar]. Entonces compró/ en una 

tienda [tʃ ienda]para mujeres lo primero que le llamó la atiención: un espejo. Y regresó 

el pueblo. 

Entregó el/ regalo a su mujer *e* si/ marchó [mar’ʃo] a/ trabajar [traba’xax] sus campos. 

La mujer se miró en el espejo [es’peʎo] … comenzó a ro/ llorar desconsoladamente. La 

madre *lhe* preguntó la razón [ra’zon] de las lágrimas/ de aquellas lágrimas. 

La mujer/ *lha* dio el espejo y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer,/ joven [dʒoben]/ joven [dʒoben] y hermosa. 

La madre cogi/ cogió el espejo [es’peʎo], lo miró y le dijo/ a/ su hija: 

-No tienes do qué *se*/ do qué preocuparte, es una vieja. 

 

 Percebe-se que o aluno 3.4 cometeu poucos desvios fônicos, porém, foi um dos 

que mais “alterou” o texto original, alterando desde verbos a preposições, e adicionando 

a palavras sons onde não existem. Essas alterações e desvios podem ser tidos como 

assistemáticos, devido ao nervosismo de estar sendo gravado, pois os desvios cometidos 

não mostram uma constância entre si. 

 Este aluno, ao contrário do 2.5, fez uma leitura mais lenta e sem nenhuma 

interrupção ou longas pausas de pensamento ou hesitação. As suas pausas tiveram 

duração menor que a média, assim, as pausas marcadas aqui foram aquelas que 

sobressaíram de acordo com a velocidade de leitura do aluno. 

 
 
 
Aluno 3.5 
EL ESPEJO/ CHINO 
 
Un campesino chino se fue a la ciudad/ para vender la cosecha/ de arroz [a’ɾoʃ] y su 

mujer le pidió que no se olvidase de traerle un/ pien/ peine. 

Después [des’pweʃ] de vender su arroz en la ciudad,/ el campesino se// reunió con/ unos 

compañeros [kompaŋeroʃ], y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco 

confuso [kon’fuzo]/ un poco confuso [kon’fuzo], en el momento de regresar,/ se// acordó 

[akox’do] de que su mujer [mu’rer] le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 

recordar. Entonces compró/ *un* en una tienda para mujeres lo primero que// le llamó la 

atención: un espejo.// Y regresó el/ al pueblo. 
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Entregó el regalo/ a su mujer y se marchó a trabajar sus campos./ La mujer se miró/ se 

miró/ se miró en el espejo y comenzó/ a llorar desconsoladamente. La madre/ le preguntó 

la razón/ de aquellas lágrimas. 

La mujer le dio/ el espejo/ y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven/ y hermosa. 

La madre cogió el espejo, lo miró/ y le dijo a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

 
 Este aluno teve, de maneira moderada, todos os desvios característicos do falar do 

carioca em sua produção em espanhol, em especial a palatalização do [s]. Outra 

característica bastante perceptível é o uso da repetição como meio de averiguar a correta 

pronúncia da palavra. Esse foi um mecanismo usado por poucos dos alunos analisados. 

 
 
 
 
 
 
 


