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“A ciência pensa a vida e, como tal, pensar sobre 

a vida não elimina pensar em vida. É um engodo 

criar um espaço estratosférico para a vida da 

ciência, pois sem o oxigênio vital que nos cerca 

podemos parar de respirar e de nos alimentar da 

vida (aliás, não é este o objeto maior da ciência?). 

Pensar sobre indica distanciamento; pensar em 

indica o mergulho. No entanto, ambas as posições 

comungam no pensar: não há como excluir ramos 

de uma mesma teia”. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 13) 

 

 

“Sedule curavi humanas actiones non ridere,non 

lugere,neque detestare,sed intellegere.– Tenho-

me esforçado por não rir das ações humanas, por 

não deplorá‐las nem odiá‐las, mas por 

entendê‐las.”  

(SPINOZA, 1923). 

 

 



RESUMO 

Este trabalho busca relacionar aspectos das políticas linguísticas - norma, padrão, práticas, 

atitudes, crenças e representações sociais e linguísticas (CALVET, 2007; BISINOTO, 2007; 

PETITJEAN, 2009) com fundamentos do ensino de pronúncia (FLEGE, 1981; ELLIS, 1986; 

ALMEIDA FILHO, 1995; NOBRE & ALMEIDA, 2014). Objetiva-se analisar a pronúncia, 

especificamente, das consoantes sibilantes do espanhol, desde a evolução fonética do 

espanhol como L1 à produção oral de falantes de espanhol/L2. Cabe ressaltar que a 

supracitada produção oral compõe-se de dados empíricos do uso e apoia-se em ferramentas de 

tecnologia de fala, como o software de análise e síntese de fala – PRAAT, versão 6.0.23. 

Metodologicamente,com a produção de fala (corpus 1) de 30 participantes, alunos da 

graduação de Letras: Português/Espanhol da UFRJ, busca-se descrever o uso dos sons 

sibilantes que estão em alternância com outros itens sonoros nesse processo de 

aquisição/desenvolvimento de aprendizagem. Objetiva-se, ainda, discutir a heterogeneidade 

linguística da língua espanhola em diálogo com o ensino de pronúncia, a partir dos dados 

qualitativos de 30 estudantes do PROLEM/UFF (corpus 2). Como resultados, tem-se que o 

grupo de nível avançado apresenta mais realizações fonéticas do que os grupos de nível 

básico e intermediário e que os dados orais dos níveis iniciais são variados, com a presença 

diferencial da sibilante interdental surda [θ] e, nos níveis finais, uma progressão na realização 

da sibilante ápico-alveolar surda [s ] e alguns segmentos sibilantes em coda silábica, como as 

fricativas glotal [h, ɦ] e a palatal [ʃ, ʒ], fones responsáveis pelos fenômenos denominados 

aspiração e palatalização. Por outro lado, esses últimos segmentos não foram encontrados nos 

níveis iniciais, com a exceção das palatais em coda. Nesta perspectiva, pode-se verificar que 

este trabalho construiu diretrizes que poderão auxiliar o ensino-aprendizagem de categorias 

fonético-fonológicas de espanhol/L2, evitando que esse processo se estabeleça em estágios 

superficiais de purismo linguístico sem conhecer a diversidade, pluralidade e heterogeneidade 

linguística; e, ainda, detectou em que medida a produção das sibilantes pode carregar práticas 

político-ideológicas em relação à linguagem e como se configura o processo de escolha de 

uma pronúncia, a eleição de uma variedade linguística em oposição a outras e, ainda, o porquê 

desse fato glotopolítico ser tão profícuo no contexto de ensino-aprendizagem formal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas linguísticas. Ensino de pronúncia. Espanhol L1. Espanhol 

L2. Consoantes Sibilantes. 

 



 

RESUMEN 

Este estudio busca relacionar aspectos de las políticas linguísticas - norma, patrón, prácticas, 

actitudes, creencias y representaciones sociales y lenguaje (CALVET, 2007; BISINOTO, 

2007; PETITJEAN, 2009) com presupuestos teóricos de la enseñanza de la pronunciación 

(FLEGE, 1981; ELLIS, 1986; ALMEIDA FILHO, 1995; NOBRE & ALMEIDA, 2014). El 

objetivo es analizar la pronunciación de las consonantes sibilantes del español, desde la 

evolución de la fonética del español/L1 a la producción oral de los hablantes de español/L2. 

Cabe destacar que la mencionada producción oral consta de datos empíricos sobre la 

utilización y se basa en los instrumentos de la tecnología de voz, como el software para el 

análisis y la síntesis de voz – PRAAT, versión 6.0.23. Metodológicamente, con la producción 

del habla (corpus 1) 30 participantes, estudiantes de Letras: Portugués/Español - UFRJ, se 

describe el uso de los sonidos sibilantes que están en alternancia con otros ítemes sonoros que 

están en proceso de adquisición y desarrollo del aprendizaje. El objetivo es, también, 

examinar la heterogeneidad lingüística de la lengua española en diálogo con la enseñanza de 

la pronunciación, a partir de los datos cualitativos de 30 estudiantes de la PROLEM/UFF 

(corpus 2). Como resultado, el grupo de nivel avanzado incluye más características fonéticas 

que el nivel básico e intermedio y los datos orales del  nivel inicial son variadas, con la 

presencia diferencial de la sibilante interdental sordo [θ] y, en el nivel final, una gradación en 

la realización de la sibilante ápico-alveolar sorda [s ]  y en algunos segmentos sibilantes en 

coda silábica, como las fricativas glotal [h, ɦ] y palatal [ʃ, ʒ], fones responsables por los 

fenómenos llamados aspiración y palatalización. Por otro lado, estos últimos segmentos no 

fueron encontrados en los niveles iniciales, con la excepción del palatal en la coda. Em esta 

perspectiva, se puede verificar que este trabajo construyó directrices que pueden ayudar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las categorías fonético-fonológicas del español/L2, 

evitando que este proceso se establezca en etapas del purismo lingüístico sin conocer la 

diversidad, la pluralidad y la heterogeneidad de la diversidad linguística. Y, todavía, detectó la 

manera com la cual la producción de las sibilantes puede llevar a prácticas políticas e 

ideologías en relación al lenguaje y cómo se configura el proceso de elegir una pronunciación, 

la elección de una variedad en oposición a otras, y también el porqué de este hecho 

glotopolítico sea tan recurriente en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: Políticas linguísticas. Enseñanza de la pronunciación. Español L1. 

Español L2. Consonantes sibilantes. 
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INTRODUÇÃO 

Inicialmente, este trabalho versa sobre a evolução fonética das sibilantes do 

espanhol/L1 nos séculos XIV, XV, XVI e XVII, sobre a aquisição de espanhol/L2, 

especificamente no nível fonético-fonológico, e, ainda, sobre o ensino de pronúncia desse 

idioma em espaços educacionais do Rio de Janeiro, com foco em uma categoria acústico-

articulatória do espanhol: as sibilantes. Esses espaços educacionais supramencionados são os 

seguintes: a graduação em Letras: Português/Espanhol da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e o curso de idiomas aberto à comunidade da Universidade Federal Fluminense, 

denominado PROLEM (Projeto de Extensão de Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas). 

 

Para se entender um pouco o tema, é preciso saber que as mudanças fonéticas são 

processos naturais que se dão em todas as línguas, visto que leis fonéticas gerais independem 

da genealogia linguística. As causas de mudança promovedora dos fenômenos que aqui serão 

analisados (seseo, ceceo e distinção) não são estritas, já que são consideradas processos 

comuns e recorrentes, apoiados na tendência de simplificação dos falantes, por mais que em 

alguns casos se apreciem fatores condicionantes à interpretação de mudanças sonoras.  

 

Vale ressaltar que a pronúncia é caracterizada pela produção e percepção dos 

segmentos e suprassegmentos da fonologia de uma língua e que o vocábulo “sotaque”, que só 

existe em português e que tem etimologia desconhecida, equivale ao vocábulo acento em 

outras línguas, termo técnico também usado em português. Sotaques ainda podem ser vistos 

como um conjunto de marcas que caracterizam a fala de um indivíduo e que servem para 

identificá-lo como integrante de um grupo social, linguístico e cultural. 

 

Esta é uma afirmação que desperta a atenção para duas perspectivas diferentes que se 

interrelacionam quando se menciona o tema ensino de pronúncia. A primeira delas diz 

respeito a como reduzir na fala do aluno as marcas que indicam sua procedência; a segunda se 

relaciona com a escolha da variedade regional da língua alvo a ser ensinada. Assim, algumas 

perguntas surgidas na atuação do profissional docente serão respondidas ao longo desta 

dissertação, como: De que modo o espanhol como língua Não Materna (LNM) se configura 

em relação à sua diversidade como Língua Materna (LM)? Como se distribuem as variedades 

de uma língua? Em que consistem as principais variedades fonético-fonológicas do espanhol? 

Há um modelo de língua espanhola? O que ele é, como ele se criou e qual sua repercussão na 
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sociedade do passado e na atual? Quem decide o que é correto ou incorreto no uso do 

espanhol? Há um tipo de espanhol que convém ensinar em cada situação? Há um sotaque 

pleno espanhol? Pode-se falar sem sotaque de sua LM? 

 

Quando se escuta um determinado sotaque imediatamente a ele são relacionadas 

atitudes positivas ou negativas. Segundo Nobre & Almeida (2014), marcas muito acentuadas 

de sotaque podem denotar prestígio ou levar, por outro lado, à exclusão social. Preconceitos 

vigentes em relação a outras culturas podem estabelecer barreiras que impeçam uma 

integração social do aprendiz cuja fala aponta para a sua origem. 

 

Acerca do reajuste consonântico do castelhano arcaico, menciona-se com frequência 

que os alofones principais [s, s , ʃ] das três sibilantes do espanhol do século XVI 

concentravam-se em um espaço articulatório reduzido pelo que seu contraste fonético era 

pequeno (mínimo), depois da mudança o contraste era mais claro (evidente). Processos de 

evolução não ocorrem tão rapidamente como se pensa. Baseando-se na Teoria da Difusão 

lexical de Cheng & Wang (1977) e Wang (1990), a mudança sonora afeta o léxico 

gradualmente, atingindo algumas palavras e outras não; podendo, ou não, chegar num estágio 

em que todo o léxico é atingido. 

 

Ao estudar as evoluções da língua, ou mudanças fonéticas, deve-se perceber que nunca 

se tem um único motivo para a ocorrência de tal fato linguístico, mas sim vários fatores 

aglutinados que requerem um determinado tempo para propagarem as mudanças, geralmente 

décadas e/ou séculos. Entre as causas motivadoras, distinguem-se as intrassistêmicas – 

contexto/ambiente fonético, assimilações - e as extrassistêmicas – fatores de uso, a faixa 

etária, o sexo, a origem social e geográfica do falante. 

 

O espanhol é o idioma oficial de mais de vinte países, assim, a variação linguística 

favorece a diversidade de dialetos, pronúncias e sotaques. Variação esta que se deu, dentre 

muitos outros fatores que serão aqui comentados e discutidos, pela existência de extensos 

territórios com as mais diversificadas formas de relevo; como montanhas, planícies, vales, 

serras e planaltos, dificultando, assim, as possibilidades de comunicação entre os grupos de 

falantes. Como, por exemplo, o enorme rio Guadalquivir que corta todo o território de 

Andaluzia. Especificamente, nesse trabalho, um dos focos estará sobre a comunidade 
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autônoma de Andaluzia, da Espanha, pois essa comunidade é o único espaço geoletal que 

abriga todos os fenômenos variacionais referentes às sibilantes.  

 

Por não haver um maior contato entre as comunidades de falantes de espanhol, 

principalmente por conta dos fatores extralinguísticos, inovações foram introduzidas a cada 

geração, fazendo com que a língua se direcionasse a diferentes realidades, se transformasse a 

formas diferentes. Esta é uma das causas do espanhol peninsular ser tão diferente do 

americano, e ainda, o espanhol madrileno do andaluz. A heterogeneidade linguística 

percebida na língua espanhola deve-se principalmente ao prolongado contato linguístico do 

castelhano (glotopoliticamente denominado espanhol) com outras línguas. Na Península 

Ibérica (galego, catalão, basco, valenciano, asturiano, leonês, etc), em geral línguas 

indoeuropeias, e na América Latina, não indoeuropeias, mas ameríndias autóctones, próprias 

daquele território (quéchua, guarani, aymará, náhuatl, mapuche, etc). 

 

Sugere-se, de acordo com a tradição de análise linguística, que se conceba o andaluz 

como uma variedade do castelhano que se implantou no vale do rio Guadalquivir com a 

conquista de Fernando III. Entretanto, desde quando, em que condições e por quais motivos 

surgiu essa nova variedade? A resposta não é fácil. Implica, sobretudo, saber em que consiste 

o andaluz hoje e quais são os traços que o distinguem do espanhol em geral. Nesse sentido, 

um fato fonético-fonológico ocupa um lugar de destaque, o que se chama de seseo, ceceo e 

distinção, ou seja, a relação dos sons que acabariam originando as sibilantes ápico-alveolar 

[s ], lâmino-alveolar [s ] e [θ] interdental do espanhol peninsular. Sobre esse fato gira uma 

grande discussão acerca das origens históricas do andaluz e é ele o principal objeto de análise 

desse trabalho de pesquisa.  

 

 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Gerais 

 

a. Objetiva-se descrever, a partir de uma revisão da literatura, o sistema das 

sibilantes do espanhol/L1, com foco na comunidade de fala espanhola que abriga todos os 

fenômenos fonético-fonológicos concernentes à categoria sonora das sibilantes, a Andaluzia. 
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Os numerosos trabalhos que descrevem as falas andaluzas permitem que se afirme que o 

andaluz é uma forma bem definida de falar o espanhol e que sua peculiaridade reside 

fundamentalmente no nível fonético-fonológico.  Ao longo da descrição das características 

desse falar, nota-se que não se pode encontrar nenhum traço fonético comum a todos os 

falantes andaluzes, nem um traço que seja exclusivo de Andaluzia. No entanto, os fenômenos 

fonético-fonológicos aqui investigados (seseo, ceceo e distinção) ocupam um lugar de 

destaque nessa comunidade de fala. 

 

b. Construir diretrizes que auxiliem o ensino e a aprendizagem de categorias 

fonético-fonológicas de espanhol como L2, evitando que esse processo se estabeleça em 

estágios superficiais de purismo linguístico e impedindo que o falante de espanhol/L2 tenha 

seu estudo prejudicado e defasado por não conhecer a diversidade, pluralidade e 

heterogeneidade linguística.  

 

 

1.2. Específicos 

 

a. Discutir o uso linguístico, englobando tanto os fatores que influenciam para a 

construção e contínua formulação das práticas e atitudes linguísticas dos ouvintes em relação 

aos falares expostos quanto à conceptualização das representações múltiplas de sotaques e de 

pronúncias (LABOV, 2008; BISINOTO, 2007).  

 

b. Evidenciar e comprovar que as crenças linguísticas (BARCELOS, 2004b; 

SILVA, 2010) subjazem principalmente ao aspecto social e, principalmente, à interação e ao 

diálogo com os diversos contextos experienciados pelo indivíduo. Ou seja, são verdades 

pessoais, mas que só se solidificam a partir do contato com múltiplas realidades e formas de 

pensar e conceituar o mundo. 

 

c. Com base em Goffman (1988), em Calvet (2002) e em Frosi, Faggion & Dal 

Corno (2008, 2010), esclarecer as noções de estigma, prestígio, exclusão, inclusão, marca e 

preconceito sociais e linguísticos, detectando em que medida a produção das sibilantes pode 

carregar essas práticas político-ideológicas em relação à linguagem.  
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d. Averiguar no espanhol/L2, a partir de estudos de identidade e de políticas 

linguísticas, como se configura o processo de escolha de uma pronúncia, a eleição de uma 

variedade linguística em oposição a outras e, ainda, o porquê desse fato glotopolítico ser tão 

profícuo no contexto de ensino-aprendizagem formal. 

 

e. Pesquisar, a partir de dados orais empíricos analisados no programa acústico 

PRAAT, se há uma gradação no estágio de aprendizagem das pronúncias de uma L2.  

 

 

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

2.1. Descrição histórica 

 

Observam-se os valores fonético-fonológicos das consoantes fricativas [s] e [θ], que 

caracterizam os fenômenos linguísticos seseo, ceceo e distinção, se em posição silábica inicial 

(ataque / onset) e heheo, se em posição silábica final (coda). Nesse caso, há a realização de 

uma aspiração das sibilantes, representada por [h] ou [ɦ], dependendo da sonoridade do fone 

subsequente.  

 

Compreende-se que a partir da desfonologização do fonema fricativo sibilante ápico-

alveolar surdo /s/ elimina-se a oposição e concorrência de uso existente entre ele e o fonema 

/θ/, assim, surgindo o ceceo, realização /θ/ nos grafemas <s>, <c> (antes de <e, i>) e <z>. 

Este tipo de pronúncia é uma das características mais evidentes e próprias da variedade 

andaluz da língua espanhola e, também, convencionalmente considerado pelo senso comum 

como traço da fala inculta e da vulgaridade, a partir de práticas de exclusão, intolerância e 

preconceito linguístico. Esta prática político-ideológica está relacionada a fatores 

sociolinguísticos extrassistêmicos - como a origem social e geográfica do falante, e até 

mesmo a faixa etária.  

 

Em plena oposição ao fenômeno supracitado está o seseo, que, por sua vez, 

desfonologiza o fonema fricativo sibilante linguo-interdental surdo /θ/ e admite uma única 

realização para os grafemas <s>, <c> (antes de <e, i>) e <z>, o fonema fricativo ápico-

alveolar surdo /s/.  
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Por último, tem-se a distinção, variante de prestígio que tem como realização o 

fonema fricativo ápico-alveolar /s/ para os grafemas <s> e o fonema fricativo linguo-

interdental /θ/ para os grafemas <z> e <c> (antes de <e, i>). Este fenômeno está presente na 

comunidade de falas cultas formais (variação de registro), visto que é tido como pronúncia 

padrão (standard pronunciation) pelas instituições acadêmicas espanholas, por conta da 

manutenção da variedade de sibilantes existentes no passado e pela tradição de se conservar 

essa coexistência fonemática. A distinção está entre os referidos fonemas fricativos sibilantes 

surdos, que articulatoriamente diferem-se apenas no ponto de articulação, sendo /s/ ápico-

alveolar surdo e /θ/ linguo-interdental surdo. 

 

Baseando-se em pressupostos historiográficos e dialetológicos presentes em Alonso 

(1953), Menéndez Pidal (1958), Alarcos (1965) e Alvar (1999) faz-se um percurso preliminar 

histórico das sibilantes espanholas
1
. A ver: 

 

 

Figura 1: Esquema de reajuste das sibilantes do espanhol. 

 

                                                             
1
 Inicialmente, as primeiras indagações surgiram do site de conteúdo livre da Wikipedia 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Reajuste_das_sibilantes_do_castelhano), contudo pôde-se verificar nos 

referenciais teóricos supracitados uma real e mais robusta definição e explicação sobre a evolução fonéticas das 

consoantes sibilantes do espanhol.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reajuste_das_sibilantes_do_castelhano
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Séculos XIV e XV 

 

- Africada pré-dorsodentoalveolar surda: /ts/, <ç> e <c> antes de <e, i>; 

- Africada pré-dorsodentoalveolar sonora: /dz/, grafema <z>.  

Obs.: Africadas, por isso apresentam o traço matricial (- contínuo). E se diferenciavam entre 

si na tensão e na sonoridade. 

- /ts/: - contínuo / + tenso / - sonoro, cerca [tserka] – plaça [platsa] 

- /dz/: - contínuo / - tenso / + sonoro, fazer [fadzer] – dezir [dedzir]. 

 

Séculos XIV e XV 

 

- Fricativa ápico-alveolar surda: /s/, <s> em _# e <ss> em V_V. 

- Fricativa ápico-alveolar sonora: /z/, <s> em V_V.  

Obs.: Diferenciam-se do outro par de homorgânicas por serem fricativas, com o traço 

matricial (+ contínuo). E se diferenciavam entre si na tensão e na sonoridade. 

- /s/: + contínuo / + tenso / - sonoro, osso [oso]. 

- /z/: + contínuo / - tenso / + sonoro, oso [ozo] (1ª p. sg. verbo Osar [ousar]). 

 

Século XV 

 

- Perda da oposição de sonoridade e tensão entre as africadas. Houve um favorecimento da 

africada surda. 

 

Século XVI 

 

- [s¹]: fricativa ápico-alveolar surda.  

- [s²]: fricativa pré-dorsodental surda (em algumas comunidades de fala seu ponto de 

articulação avançou no trato vocal, passando a linguo-interdental) – [θ]. 

Obs.: A oposição +/- sonoridade se perdeu com a desfonologização dos sons vozeados dos 

séculos anteriores, são eles os [dz] e o [z].  

 

O reajuste das consoantes espanholas, que ocorreu entre os séculos XVI e XVII, foi 

um processo de evolução fonético-fonológica particular à língua espanhola, que deu origem 
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ao sistema consonântico atual. Durante o século XV já eram perceptíveis, particularmente no 

quadro das sibilantes, notáveis mudanças fonético-fonológicas, totalmente relacionadas ao uso 

e a significativos elementos extralinguísticos, como fatores sociais, econômicos, geográficos e 

históricos, principalmente a presença híbrida de etnias e culturas diversas, como a presença 

islâmica, judaica e cigana.  

 

Depois do longo processo de delimitação dessas mudanças sonoras, consolida-se o 

sistema consonântico espanhol moderno, século XVII. Entretanto, como a língua nunca 

interrompe seu fluxo de funções e nem deixa de evoluir, outros fatos linguísticos ocorrem. 

Prototipicamente ocorrem mutações fonético-fonológicas que não surgem isoladamente, mas 

que atuam diretamente no sistema e cujos efeitos repercutem em outras partes desse sistema.  

 

O deslocamento de ponto de articulação do fone [s] apresenta alguns problemas que 

têm sido sinalizados pelas pesquisas de um modo geral. Tal fone possui mais de uma 

classificação, pois Trager (1939) o denomina dental e Alarcos (1965) palatal. Se [s] se inclui 

entre os fonemas dentais, e também [θ], ambos compartilhariam os mesmos traços; assim, 

dever-se-ia criar uma nova oposição para diferenciá-los. Assim, cita-se Canellada & Madsen 

(1987) apud Mestre (1999, p. 23) “Não acreditamos que se ganhe muito colocando na ordem 

dentoalveolar os fones [θ] e [s], porque suas ocorrências supõem uma nova série de um só 

membro, o /s/.” (tradução do autor).
2
 

 

Complementando o raciocínio de Canellada & Madsen (1987), se o fonema /s/ for 

incluído na ordem palatal, como defende Alarcos (1965), o traço distintivo entre os fonemas 

/s/ e /θ/ será [+anterior/-anterior]; visto que, palatais e velares são posteriores e labiais e 

dentais anteriores, sendo estes fonemas difusos e aqueles fonemas densos, surgindo então 

outro traço distintivo [denso/difuso].  

 

No sistema de Quilis (1993) /s/ e /θ/ são difusos e para distingui-los recorre-se a uma 

nova correlação: estridente (/θ/) / mate (/s/). Estas sempre se realizam surdas, exceto quando 

se encontram antes de consoantes sonoras. Nesses casos, produz-se uma assimilação de 

sonoridade entre as referidas consoantes. Trata-se de uma variação contextual (ambiente 

fonético) que não produz mudanças de significado. Exemplos do autor supramencionado: 

                                                             
2
 No creemos que se gane mucho poniendo en el orden dentoalveolar los fones [θ] y [s], porque sus ocurrencias 

suponen una nueva série de uno solo miembro, el /s/. 
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(1) dos perros [' .' . ]  (3) dos besos [' .' . ] 

(2) pez fluvial [' . .'  ]  (4) pez marino [' . . . ] 

 

Mesmo assim, a grande maioria de pesquisadores e instituições de pesquisa da área 

define estes fonemas como fricativos surdos, ignorando a vibração das cordas vocais em 

determinados ambientes. A caracterização sonora supracitada através dos exemplos é também 

questionada por alguns autores. 

 

 

2.2. Descrição geográfica 

 

Como o objeto desta seção tem profunda relação com seu meio ambiente, faz-se 

necessário citar a visão da Ecolinguística. Inicialmente, Haugen (1972 [1959]), que retoma o 

ponto de vista psicológico sobre o contato linguístico, de Weinreich (1953), propõe um estudo 

de aspecto sociológico das interações entre uma língua e seu ambiente. Para Haugen, o meio 

ambiente de uma língua é sua sociedade, que a usa como um de seus códigos e que faz dela 

um elo entre usuários, que, por sua vez, estão relacionados ao seu ambiente social e natural. 

Deste modo, línguas não devem ser comparadas a organismos, mas a espécies, pois assim 

como as espécies, conhecemos a morte ou o nascimento de uma língua sempre post factum 

(MUFWENE, 2001). 

 

 Além disso, segundo Mufwene (2008) a língua pode ser considerada uma espécie 

parasita e o ser humano é seu hospedeiro, pois em ambientes ou situações multilíngues 

(situação mais comum), as línguas entram em contato através de seus hospedeiros. Do mesmo 

modo que ocorre com as espécies biológicas, esse contato costuma gerar conflitos e disputas, 

e a espécie que sobrevive é a que melhor se adapta à nova situação, ou a mais forte. 

 

O conceito de espaço pode ser visto em diversos autores, contudo Santos (2002), 

baseando-se em seus trabalhos anteriores, faz uma proposta inovadora para sua própria 

abordagem. As velhas noções de centro e de periferia já não se aplicam, pois o centro poderá 

estar situado a milhares de quilômetros de distância e a periferia poderá abranger o planeta 
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inteiro. Ou seja, para Santos (2002) a força do lugar, a partir de sua dimensão humana, anula 

os efeitos perversos da globalização. 

 

A partir desse fato científico geográfico, é possível tecer uma relação com uma 

abordagem linguística para as fronteiras étnicas, em que os grupos pertencentes a 

determinados espaços sociais compõem cada uso de linguagem como um ato de identidade, 

com diferenças internas e externas à linguagem, para exibir suas identidades e, também, para 

se localizar nesse construído espaço social. Assume-se, portanto, uma prática político-

ideológica crítica diante de uma realidade na qual as identidades sociais e pessoais são e 

permanecerão complexas e multifacetadas. 

 

 Segundo Vallentin (2015, p. 33), “as fronteiras étnicas são um tipo especial de 

fronteira social, dividindo os grupos ao longo de diferentes estratos e alterando categorias de 

pertença e exclusão”. Ademais, as fronteiras étnicas desempenham um papel crucial na 

formação do grupo e na “diferenciação de um "nós" de "outros", chamadas assim de práticas 

de tornar os limites estreitos. Essas práticas são social e simbolicamente construídas e não um 

produto de uma divisão primeiramente do mundo em diferentes territórios e grupos 

diferentes”. Essa interpretação pode ser corroborada com Brubaker (2002) que aponta que os 

grupos étnicos são não as coisas do mundo, mas as perspectivas sobre o mundo. 

 

Ao analisar especificamente o caso da heterogeneidade linguística do espanhol em 

diálogo com seu meio ambiente, tem-se a máxima de que a causa mais evidente de variação 

na pronúncia espanhola deve-se à sua diversificada espacialidade, seja pela distância ou pelo 

relevo. O espanhol cruza a fronteira de mais de vinte países e a grande diversidade de 

territórios admite um número enorme de geoletos, ou seja, modos de fala particulares de 

certas áreas geográficas.  

 

Ao tratar especificamente do tema aqui comentado, sabe-se que há uma lacuna acerca 

do ceceo e que é habitual a crença, entre os versados em dialetologia hispânica, de que este 

fenômeno é exclusivamente andaluz. Na realidade, o ceceo se manifesta como traço dialetal 

ou idioletal na América Latina. Existem estudos dialetais, como Lapesa (1956), que sinalizam 

áreas isoladas e específicas de ceceo, como em Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, 

Honduras, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. 
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Tratando-se dos fenômenos na Espanha, tem-se um maior acervo bibliográfico. Um 

trecho de uma obra que trata, com detalhes, dos fenômenos no Espanhol Peninsular é o 

seguinte: 

 

Hoje a região andaluza se divide em três terços aproximadamente de igual 

extensão: um que cecea, outro que sesea, e o terceiro que faz a distinção c de 

s (...). Chamo sedimentação ao fato histórico-linguístico de que a 

coletividade de uma cidade, de uma comarca, vai mostrando preferência por 

uma das duas articulações até então indistintamente praticadas e relega a 

outra: se a favorecida é a c, o resultado é o ceceo; se a s, o seseo. Este árduo 

trabalho social de sedimentação teve que ser de larga duração; não só temos 

que supor que já estava em marcha em 1650 (...) como também que desde o 

princípio do uso anárquico, contrastivo de c e s haveria já certa preferência 

individual ou local. 

Zona de ceceo: Províncias de Sevilha (menos uma parte ao norte), Cádiz e 

Málaga (menos una parte ao norte), sul de Huelva, oeste de Granada e parte 

da costa de Almería. Seu núcleo, Baixa Andaluzia. 

Zona de seseo: Província de Córdoba (menos o norte, distinguidor) com uma 

língua que adentra por Jaén, Guadalquivir acima; norte de Sevilla, norte de 

Málaga, una parte de Huelva. 

Zona de distinção: Províncias de Jaén e Almería quase inteiras, a de 

Granada, menos seu terço ceceante a oeste; a metade norte de Huelva. 

(NAVARRO TOMÁS, 1933 apud ALONSO, 1953, p. 140-141, tradução do 

autor).
3
 

 

                                                             
3 Hoy la región andaluza se divide en tres tercios de aproximadamente igual longitud: uno que cecea, otro que 

sesea, y la tercera, que hace la distinción c de s (...). Llamo de sedimentación al hecho histórico-linguístico de 

que la colectividad de una ciudad, una región, muestra una preferencia por una de las dos articulaciones hasta 

entonces indistintamente practicada y relega La otro: Si el favorecido es el c, el resultado es el ceceo; si s, seseo. 

Este arduo trabajo de sedimentación tuvo que ser de larga duración; no sólo tenemos que asumir que ya estaba en 

marcha en 1650 (...), así como desde el principio del uso anárquico, contrastivo de c y s tendría cierta preferencia 
individual o local. 

Zona de ceceo: provincias de Sevilla (menos una parte al norte), Cádiz y Málaga (menos de una parte en el 

norte), al sur de Huelva, al oeste de Granada y la Costa de Almería. Su núcleo, la Baja Andalucía.  

Zona de seseo: Provincia de Córdoba (menos el norte, distinguidor) con una lengua que entra en Jaén, 

Guadalquivir arriba; al norte de Sevilla, norte de Málaga, parte de Huelva.  

Zona de distinción: las provincias de Jaén y Almería casi intacto, la Granada, el menos su tercer ceceante al 

oeste; la mitad norte de Huelva. 
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Figura 2: Isoglossa de Andaluzia com os fenômenos seseo, ceceo e distinção. 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andaluc%C3%ADa_ceceante_y_seseante.svg 

 

 

Figura 3: Mapa físico de Andaluzia. 

Fonte: http://laminaprimaria3.blogspot.com.br/2013/02/mapa-fisico-de-andalucia.html 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andaluc%C3%ADa_ceceante_y_seseante.svg
http://laminaprimaria3.blogspot.com.br/2013/02/mapa-fisico-de-andalucia.html
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 Ainda se podem comentar alguns fatos concernentes a esse tema em algumas 

províncias e regiões de Andaluzia, como em Jaén, que tem algumas características que 

reforçam o dialeto meridional castelhano. Ela é particularmente condicionada pelo Vale do 

Guadalquivir. O seseo é característico desta referida região condicionada pelo Vale. A capital 

da província está afastada e equidistante das outras áreas provinciais, e o recente crescimento 

da população está dando a ela uma fala sintetizadora de todas as correntes linguísticas da 

província. Já em Torre del Campo, cidade Jaenesa, distingue-se pela sua peculiar variante 

diatópica, caracterizada pela presença do seseo, constituindo uma ilha linguística em relação 

aos municípios de seu entorno. 

 

 Por outro lado, Sevilha pode ser considerada uma ilha de seseo em um mar de ceceo. 

O número de falantes de espanhol ceceantes nunca foi estabelecido; contudo, há a estimativa 

de que existam mais de dois milhões e meio de pessoas. Ainda que pequeno em relação ao 

mundo hispanofalante, este cálculo é suficientemente representativo visto que a comunidade 

autônoma de que a referida província é capital – Andaluzia – abriga sete milhões de pessoas. 

Por último, tem-se que em Granada predomine a distinção, porém com notável população 

ceceante de origem autóctone, que costuma conservar em certa medida seu traço materno. 

 

 

2.3. Descrição social 

 

Um tipo de distância que contribui para que a pronúncia da língua espanhola não seja 

uniforme é a separação que impõe as diferenças entre grupos sociais. De acordo com os 

estratos sociais, o acesso que os indivíduos têm à educação varia. Enquanto que as pessoas de 

classe alta normalmente têm o ensino superior, as pessoas de classe baixa geralmente têm 

pouca formação escolar ou nenhum convívio com uma educação formal, ou seja, o nível de 

letramento e alfabetização está intimamente relacionado com fatores econômicos e, assim, 

linguísticos. Outro fator que favorece os falantes de classe alta é o maior acesso que têm à 

literatura, às artes e a outras formas de expressão de linguagens. Além dos estratos, existem 

outros fatores sociais que afetam na pronúncia, como o sexo, a idade e o contexto de fala.       

 

O fenômeno chamado seseo, que no passado era tido como defeito ortológico 

individual por causa da igualação fonológica, atualmente é componente da fala culta 

(América, Ilhas Canárias e algumas províncias de Andaluzia), não-culta (Centro e Norte da 
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Espanha) e da fala culta informal – variação de registro - considerado um ideal idiomático. 

Visto que a índole cultural de diversas comunidades de fala orienta a língua nesta direção.  

 

As escolhas são essencialmente influenciadas pelo uso, pelos fatores extralinguísticos 

pelos quais os falantes de uma determinada comunidade elegeram historicamente como seu 

“padrão”, objetivando a simplificação fonética e interna da língua. Sabe-se que, pela lei do 

menor esforço, os falantes tendem à igualação fonológica, não seguindo os princípios sonoros 

que influenciam na escrita, que por sua vez são princípios ortológicos. 

 

Esta concepção corrobora-se com a atuação do sistema, que é tendenciosamente 

econômico, e com a lei da inércia na fala. Segundo Crystal ([1985]2008), economia 

linguística é um critério que exige que uma análise seja feita o mais curta possível e use o 

menor número de elementos possível. Trata-se de uma medida que permite quantificar o 

número de construtos usados para se chegar à solução de um problema. Este critério foi 

usado, explicita ou implicitamente, na maioria das áreas da investigação linguística. 

 

Analisando-se o percurso histórico-articulatório dos fenômenos linguísticos aqui 

discutidos, constata-se que o processo de fricatização de /ʦ/ leva à produção do fonema 

fricativo sibilante pré-dorsodental surdo /s/ que, acusticamente, era quase impossível de se 

distinguir do /s/ ápico-alveolar; assim, a solução do problema era avançar o ponto de 

articulação do /s/ pré-dorsodental até o moderno fonema fricativo sibilante interdental surdo 

/θ/; entretanto, nas variedades meridionais optaram pela neutralização total destes dois 

fonemas quase idênticos, dando lugar a fenômenos como o seseo, considerado a realização 

culta e ceceo, característico das áreas rurais.  

 

A distinção, por mais que seja a pronúncia considerada padrão – padronizada por 

fatores políticos conservadores com o intuito de manutenção de particularidades do sistema 

sonoro espanhol - não é produtiva, já que não é recorrente. Essa variante tem pouco 

rendimento funcional, fator que dificulta o funcionamento eficaz do sistema, por isso a 

tendência é que ocorram desfonologizações em favor de uma equidade fonética e, por 

conseguinte, a simplificação do quadro das sibilantes espanholas.  

 

A valorização de todas as variantes deve permear o processo de ensino/aprendizagem, 

além da prática de por o aluno em contato com a diversidade linguística. Deste modo, 
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entende-se que, assim como as variedades seseantes e distinguidoras, a variedade ceceante 

também deve ser valorizada nos cursos de espanhol como língua não materna, visto que sua 

frequência de uso é maciçamente representada pelos falares da Espanha, sobretudo na 

variedade andaluza – localizada na maior comunidade autônoma da Espanha.   

 

Como referencial teórico para corroborar estas assertivas, cita-se Scherre (1996, p. 49), 

que argumenta “que não se pode praticar a injustiça social em nome da ‘boa língua’. 

Humilhando o ser humano por meio da não-aceitação de um de seus bens culturais mais 

divinos: o domínio inconsciente e pleno de um sistema de comunicação próprio da 

comunidade ao seu redor”. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 O conjunto de técnicas de coleta e de análise de dados se molda a partir dos objetivos 

específicos de cada pesquisa. Desta maneira, este estudo pode ser caracterizado como uma 

pesquisa de cunho etnográfico e de descrição linguística, com ênfase no nível fonético-

fonológico da gramática.  

 

Essa dissertação, conforme estabelecido na Escola Sociológica de Chicago (BECKER, 

1996), se baseia na interpretação e na análise observacional de sua revisão bibliográfica e, 

sobretudo, na pesquisa de campo, com questionários e, ainda, dados de fala através da leitura. 

Acredita-se que esses dados possam recolher não só dados das línguas/variedades em questão, 

mas também informações sobre elas, bem com sobre a história, as condições de vida e os 

costumes de seus atuais falantes. Ademais, o material produzido cientificamente está 

armazenado segundo critérios estabelecidos e os dados relevantes quantificados em termos de 

sua frequência de uso e de variáveis sociais, como sexo, faixa etária e escolaridade.  

 

 

3.1. Caracterização dos corpora da pesquisa 

 

Ao buscar a produção e compreensão oral dos falantes de espanhol/L2, criaram-se dois 

corpora autênticos de diferentes instâncias educacionais. Vale destacar que as ferramentas de 

análise desses corpora encontram-se no apêndice deste trabalho, bem como todos os 

questionários apresentados aos participantes da pesquisa.  
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O primeiro corpus, denominado “SOPRELE UFRJ (Sotaque e Pronúncia do Espanhol 

como Língua Estrangeira da UFRJ)”, compõe-se principalmente da produção oral de 

licenciandos em Letras: Português/Espanhol da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), são quatro participantes de cada período da graduação de espanhol, que vai do 1 (um) 

ao 8 (oito). Já o segundo corpus se constitui, sobretudo, da compreensão oral e à resposta a 

questões glotopolíticas de estudantes de um curso de línguas estrangeiras aberto à 

comunidade (denominado PROLEM), oferecido pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Neste corpus há 10 (dez) participantes para cada nível de proficiência em língua 

estrangeira (Básico, Intermediário e Avançado).  

 

Detalhadamente, o primeiro corpus foi formado por dados obtidos a partir da produção 

oral de falantes de espanhol/L2 por meio da leitura de um texto em um ambiente laboratorial 

que garantiu a qualidade acústica das produções. Esse corpus constitui-se de dados 

linguísticos coletados de 30 estudantes da graduação em Letras: Português/Espanhol da UFRJ 

entre o 2º semestre de 2012 e o 1º semestre de 2013. Foram escolhidos 4 estudantes de cada 

nível da graduação (8 períodos) - 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino –, com a exceção 

do 4º período, cuja escassez de estudantes do sexo masculino fez com que se selecionasse 

somente os participantes do sexo feminino. 

 

A natureza dos dados desse corpus é constituída pela leitura de um texto narrativo de 

criação própria/autoral de quatro parágrafos, lido por brasileiros cariocas que têm a língua 

espanhola como língua não materna. Esses dados orais foram coletados com o registro digital 

do programa computacional de análise e síntese de voz PRAAT - versão 6.0.23, desenvolvido 

pelos doutores Paul Boersma e David Weenink, professores do Instituto de Ciência Fonética 

da Universidade de Amsterdã. 

 

Por outro lado, o segundo corpus está relacionado ao projeto de extensão configurado 

como curso de idiomas PROLEM/UFF (Programa de Línguas Estrangeiras Modernas / 

Universidade Federal Fluminense). Trata-se de um programa do Instituto de Letras que 

viabiliza a execução de demandas na área de idiomas estrangeiros, que está em sintonia com o 

compromisso social da universidade pública e que é uma grande solução para aqueles que 

procuram conciliar qualidade e baixo custo. As aulas objetivam ultrapassar os muros da 

academia universitária e ir muito além do livro didático, que se sugere ser utilizado como 
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ferramenta pedagógica para o ensino-aprendizagem e complementado com outros materiais e 

recursos didáticos. Acredita-se que a partir de instruções explícitas acerca do ensino de 

pronúncia dos falares hispânicos os aprendizes do espanhol como língua não materna terão 

um arcabouço fonético-fonológico mais amplo e diversificado. 

 

Todos os participantes, de ambos os corpora, forneceram dados de caráter pessoal, 

além daqueles relacionados ao tempo de estudo de língua espanhola, à explicitação das 

variedades que lhes foram ensinadas e as que adquiriram e elegeram como sua identidade 

linguística. Esse conjunto de informações passou, então, a compor um cadastro dos 

voluntários participantes da pesquisa. 

 

Além disso, vale mencionar que todos os participantes assinaram um termo de 

consentimento aceitando que se utilizassem suas gravações de voz para pesquisa linguística e 

única e exclusivamente para esse fim e, ainda, que tinham plena consciência de que seus 

dados pessoais, sociais e linguísticos estão protegidos e preservados pelo direito de sigilo.  

 

 

3.2. Procedimentos de análise 

 

No primeiro corpus, observam-se principalmente os valores fonético-fonológicos das 

consoantes fricativas [s] e [θ ], que caracterizam os fenômenos linguísticos seseo, ceceo e 

distinção, em posição silábica inicial (ataque / onset). Outras possíveis realizações fonéticas 

relacionadas aos grafemas <s>, <z> e <c> (diante de <e, i>), como [z] e [ʃ], em ataque ou 

coda silábica. 

Já no segundo corpus, que tem um caráter qualitativo de cunho etnográfico, observam-

se as crenças, representações e ideologias dos falantes de espanhol/L2 acerca da produção e 

compreensão oral e do ensino de pronúncia.  

 

 

4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

4.1. Sociologia da linguagem e Antropolinguística  
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4.1.1. As três ondas da Sociolinguística: Labov, Gumperz e Eckert 

 

A primeira onda dos estudos de variação linguística, também chamada de 

Variacionismo (ou Teoria da Variação e Mudança), iniciou-se com Labov (1963, 1966) com 

as seguintes obras “The social motivation of a sound change” e “The Social Stratification of 

English in New York”. Nelas, Labov postula o método quantitativo para análise linguística. 

Os estudos nessa tradição examinam a relação entre a variabilidade linguística e fatores 

externos à língua como as importantes categorias classe, idade, sexo, região/local. Os 

resultados desses estudos têm dialogado para desenvolver o postulado da mudança linguística 

que procede sempre de fenômenos de variação linguística e que se relaciona intimamente a 

uma hierarquia socioeconômica que figura como um mapa do espaço social, que se divide em 

diversos níveis sociais. 

 

Labov (2008 [1972]), ao correlacionar linguagem e sociedade em seus diversos 

estudos sobre variação linguística, sugere como análise e estudo não apenas a estrutura de sua 

língua, mas a história sociolinguística dos falantes, olhando para as atitudes dos falantes sob 

vários prismas e conferindo-lhes sempre um papel determinante na diferenciação social da 

linguagem e no curso das mudanças linguísticas. Para o autor, as atitudes podem se manifestar 

como uma tendência regular do indivíduo a adotar a norma de prestígio, uma autoavaliação a 

respeito da norma, uma reação subjetiva de sensibilidade à norma ou um reconhecimento 

explícito de um traço linguístico como um estereótipo.  

 

Ao longo de suas pesquisas, Labov aplica uma série de testes para detecção de atitudes 

linguísticas: o teste de “extração familiar”, o de “reação subjetiva”, o de “correção escolar”, 

entre outros, cada qual com a finalidade específica de revelar um comportamento linguístico 

ou uma atitude social do falante. 

 

Com o advento dos estudos sociológicos na linguagem, surge a segunda onda da 

sociolinguística, denominada também de Interacional. Gumperz & Hymes (1972), com seu 

estudo sobre etnografia da comunicação, e Gumperz (1971), com seu estudo sobre a 

linguagem em grupos sociais, tornam-se um dos principais nomes dessa segunda fase da 

sociolinguística, que já apresentava um caráter ainda mais interdisciplinar, tendendo aos 

estudos sócio-antropológicos, com análises de cunho etnográfico.  
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Como dito, a segunda onda de estudos de variação linguística emprega métodos 

etnográficos que buscam relacionar categorias comunicativas, grupos sociais e localidades. 

Comumente, o significado da noção de local, categoria por vezes muito abstrata, vem do 

conceito já desenvolvido na primeira onda. Tanto na primeira como na segunda onda, estudos 

focalizam o conceito de comunidade de fala, examinando os recursos linguísticos e 

observando sua grande função para a definição do que é um dialeto local/regional. Estes 

estudos compreendem os significados das variantes como marcadores de identidade 

relacionados diretamente com os grupos que os usam mais frequentemente. 

 

Por fim, postula-se a terceira onda da sociolinguística. Esta incide sobre o significado 

social do estudo variacional, das variantes e, sobretudo, das variáveis, com ênfase no estilo. O 

trabalho de Eckert (2000) é o primeiro sobre essa vertente que trata do desenvolvimento da 

variação linguística como prática social. Posteriormente, têm-se Zhang (2005, 2008), que no 

primeiro trabalho fez um estudo sobre a variação fonológica e a construção identitária de um 

profissional, e, no segundo, um estudo sobre o significado social da variante linguística 

róticos, ao pesquisar o fenômeno fonético do rotacismo em Pequim; Podesva (2007), que 

trabalhou com a variação estilística no tipo de fonação em indivíduos que fazem uso da voz 

em falsete; e, Eckert (2008, 2010, 2012), que trabalhou com a variação e indexicalização, 

construção de itens lexicais marcados socialmente, afeto e o simbolismo dos sons e que fez 

uma exposição das três ondas da sociolinguística, respectivamente. 

 

Segundo Eckert (2012), a terceira onda da sociolinguística propõe que o estudo de 

variação do estilo de fala é mais produtivo que o estudo de variáveis linguísticas tradicionais, 

pois o estilo está diretamente associado a categorias de identidade. Assim, se afasta da 

abordagem baseada em dialetos das duas primeiras ondas e do conceito de comunidade de 

fala, com o intuito de mudar o foco do falante em categorias para a construção das personae. 

Essa vertente teórica tem o significado social como primordial e examina não apenas as 

variáveis que são de interesse para linguistas que antes investigavam a mudanças em curso, 

mas também qualquer material linguístico sirva de objetivo e finalidade social/estilística.  

 

A relação profícua entre o componente social e o cognitivo nos estudos em educação 

faz surgir o conceito de comunidades de prática, de Lave & Wenger (1991), que apresentam 

uma proposta interdisciplinar para o processo de ensino-aprendizagem. Logo após esse 
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trabalho, nota-se a parceria entre estudos de educação e estudos de linguagem, com Eckert & 

Wenger (1994) e, em Wenger (2000), o primordial Communities of practice, que descreve 

com mais precisão e profundidade o referido construto teórico. 

 

Especificamente para os estudos linguísticos, o supracitado construto foi proposto por 

Eckert (2000), que define o conceito como um agregado de pessoas que se reúnem em torno 

de um compromisso mútuo com alguns esforços comuns, maneiras de se fazerem as coisas, 

formas de falar, crenças, valores e relações de poder. Para a autora, práticas surgem no 

decorrer da sua atividade conjunta em torno desse esforço coletivo.  

 

O construto teórico “comunidades de prática” é diferente do conceito tradicional de 

comunidade principalmente porque é definido simultaneamente pela adesão mútua dos 

participantes e por suas práticas com as quais se engajam e se interrelacionam. Esta prática 

envolve a construção de uma orientação comum para o mundo à sua volta - uma definição 

tácita de si mesmos em relação uns aos outros e em relação às outras comunidades de prática. 

O indivíduo constrói uma identidade - um sentido de lugar no mundo social - através da 

participação em uma variedade de comunidades de prática e em formas de participação em 

cada uma das comunidades. Por fim, tem-se que a chave para todo este processo de 

construção é a prática estilística. 

 

 

4.1.2. Variação, diversidade e heterogeneidade linguística 

 

Sabe-se que onde coexistem duas variedades (uma alta e outra baixa) de uma mesma 

língua e que são utilizadas em situações determinadas de comunicação há sempre uma 

complexa questão de língua/variedade dominante, língua/variedade dominada, substituição e 

normalização. Ou seja, a coexistência de variedades implica sempre a existência de relações 

de dominação. Deste modo, põe-se em evidência a pluralidade de mundos, que favorece os 

sujeitos a desempenharem diferentes funções na sociedade (LAGARES & BAGNO, 2011).  

 

Ao investigar o contato intradialetal, interdialetal e linguístico em comunidades de 

práticas (de fala), faz-se necessário, primeiramente, destacar a tese do principal teórico do 

contato entre línguas e variedades linguísticas, Weinreich (1953). Esse estudo apontou que o 

verdadeiro local do contato linguístico está na mente dos falantes, pois há vários significantes 
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para um mesmo significado quando o contato for coordenado e casos em que há, ainda, vários 

significantes e vários significados, com o estabelecimento de hierarquizações dessas 

categorias formais do contato linguístico.  

 

Oliveira (2003) e Morello & Oliveira (2007) afirmam que quando se fala em 

diversidade linguística, predominantemente, se pensa na diversidade interna à própria língua, 

o que ocorre, entre outras razões, pelo predomínio, de uma tradição do monolinguismo e de 

uma política linguística intencionalmente monolinguista. Essa questão é bastante curiosa, 

pois, como corrobora Calvet (2007), as políticas linguísticas e sua gestão deveriam ter relação 

direta com o plurilinguismo, uma vez que nasceram da necessidade de entender as 

comunidades humanas por meio de suas línguas. Sem falar que se deve evidenciar e divulgar 

o que consta na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 1948, segundo a qual a 

língua de uma comunidade tem direito à presença, integração e manutenção identitárias. 

 

Diante dessa realidade parece pertinente, portanto, promover a reflexão sobre a 

política aplicada à diversidade linguística, bem como dedicar-se à análise da conduta 

avaliativa (crenças, atitudes, representações e práticas sociais) dos indivíduos envolvidos 

nessa realidade linguística de prestígio em oposição ao estigma, do não-marcado em 

detrimento ao marcado. Reconhecer as verdadeiras causas e as condições em que esse 

fenômeno se concretiza seria, deste modo, uma contribuição para o fortalecimento da 

identidade linguística dessas comunidades. 

 

Cabe citar a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 1948, artigos 1 e 8, 

vista e discutida em Morello (2003; 2012): 

 

Art. 1º. E entende por comunidade linguística toda a sociedade humana que, 

assentada historicamente em um espaço territorial determinado, reconhecido 

ou não, se autoidentifica como povo e desenvolve uma língua comum como 

meio de comunicação natural e coesão cultural entre seus membros. A 

denominação língua própria de um território faz referência ao idioma da 

comunidade historicamente estabelecida neste espaço” (p. 23 e 24). 

  

Art. 8º. Todas as comunidades linguísticas têm direito a organizar e gerir os 

recursos próprios, com a finalidade de assegurar o uso de sua língua em 
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todas as funções sociais. Todas as comunidades linguísticas têm direito a 

dispor dos meios necessários para assegurar a transmissão e a continuidade 

de futuro de sua língua” (p. 28). 

 

Segundo Oliveira (2003), a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos oferece 

importantes parâmetros para esse novo entendimento sobre as comunidades linguísticas e suas 

funções na atualidade. Na definição contemplada nesta Declaração, a concepção de 

comunidade linguística sugere uma territorialidade geográfica e simbólica para a língua, uma 

vez que engloba seu espaço de uso e circulação e a autoidentificação do falante com ela. 

 

 

4.1.3. Política linguística: Descrição, Análise e Avaliação 

 

Como aponta Severo (2013), o conceito de política linguística é complexo. A 

heterogeneidade desta área de estudo linguístico interdisciplinar varia entre os seus objetivos 

seus e níveis de intervenção social e linguística, além de sua relação com o planejamento 

linguístico, em que este ora é tido como mera aplicação da política linguística, ora é tido 

como o seu ponto central, gerando um desequilíbrio entre as prioridades teórico-

metodológicas adotadas. Segundo Calvet (2007), a prática da política linguística como uma 

maneira de intervir e gerenciar conflitos originários de diferentes usuários das línguas - ou 

como uma maneira de assinalar relações de poder por meio das línguas - sempre existiu ao 

longo da história. Contudo, o termo que denomina essa realidade de análise linguística é 

relativamente novo no quadro dos estudos de linguagem. A noção de política linguística não 

se dissocia da de planificação ou planejamento linguístico, apesar desses dois últimos 

conceitos se dissociarem (ou não, dependendo da perspectiva de análise).   

 

De maneira geral, baseando-se nos autores citados desta subseção, glotopolítica pode 

ser considerada a utilização de práticas linguísticas e extralinguísticas que se interrelacionam 

a contextos políticos. Assim, pode ser considerada como uma extensão da sociolinguística, 

tangenciando a linguística aplicada em seu sentido mais amplo e interacional.  Para Guespin 

& Marcellesi (1986), a glotopolítica tem dois eixos direcionais: um vertical, que se refere a 

fatos normativos e antinormativos, este aparentemente nulo, haja vista que normas são 

atemporais, pois ultrapassam a barreira da existência temporal; e um horizontal, que é 

considerado mais inovador que o primeiro, mais robusto e que se refere especificamente às 
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relações sociais, entendendo que toda escolha e decisão modificam essas relações, esse 

contato. Ou seja, a glotopolítica estuda, no eixo vertical, todos os fatos normativos ou 

antinormativos do mais oficial e planejado (fazer gramáticas ou ortografias) ao mais banal 

(quando alguém corrige prescritivamente uma outra pessoa em uma conversa). Já no eixo 

horizontal se refere a que toda mudança social (o mercosul, o aumento da classe média...) tem 

uma leitura glotopolítica para um linguista. A partir disso, qualquer escolha linguística é uma 

prática glotopolítica. 

 

Desse modo, cita-se o seguinte trecho: 

 

O termo glotopolítica pode ser utilizado com dois fins: ao mesmo tempo 

para a evocação das práticas e para a designação da análise; a 

glotopolítica é, portanto, ao mesmo tempo uma prática social, à qual 

ninguém escapa (as pessoas fazem glotopolítica sem o saber, seja um 

simples cidadão ou um ministro de economia), e ela tem a vocação de se 

converter numa disciplina de pesquisa, um braço hoje necessário da 

sociolinguística. 

(GUESPIN & MARCELLESI, 1986, p. 16, tradução do autor). 
4
 

 

 Nesse trabalho, em que se discutem noções de políticas linguísticas, vale ressaltar que 

há em inglês, por exemplo, dois termos referentes a esse único termo do português. Segundo 

Ninyoles (1975), de um lado tem-se o termo language policy, que refere-se a planos de ação 

relacionados à língua e, por outro lado, o termo language politics, que faz referência a uma 

decisão ou a uma série de decisões que implicam um ato de poder. Ainda para o mesmo autor, 

os acontecimentos que precedem a decisão política (=policy) e a mesma decisão (=politics) 

constituem dois momentos distintos de um processo, delimitados por meio da intervenção de 

um ato de autoridade.  

 

Após essa explanação sobre os termos política linguística e glotopolítica, cabe citar a 

contribuição de Kloss (1967) para esses estudos, pois o autor foi o primeiro a propor a 

                                                             
4 Le terme glottopolitique peut être utilisé à deux fins: à la fois pour l'évocation des pratiques et pour la 

désignation de l'analyse; la glottopolitique est donc à la fois une pratique sociale, à laquelle nul n'échappe (on « 

fait de la glottopolitique sans le savoir », qu'on soit simple citoyen ou ministre de l'économie), et elle a vocation 

à devenir une discipline de recherche, une branche aujourd'hui nécessaire de la sociolinguistique. 
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distinção entre Sprachplanung (planificação de corpus), das formas da língua, e 

Statusplanung (planificação de status), das funções da língua. A planificação do corpus diz 

respeito às intervenções na forma da língua (criação de uma escrita, neologismos, 

estandardização...), ao passo que a planificação do status se refere às intervenções nas funções 

da língua, seu status social e suas relações com outras línguas. Além dos conceitos de 

planificação de corpus e de status, baseando-se em Haugen (1961), pioneiro em utilizar o 

termo, e em Cooper (1997 [1989]:60), propõe o conceito de planejamento linguístico:  

 

“O planejamento linguístico compreende os esforços deliberados para 

influir no comportamento de outras pessoas a respeito da aquisição, da 

estrutura ou da correspondência funcional dos seus códigos 

linguísticos”. (tradução do autor).
5
 

 

Cooper (1997 [1989]), ao revisar esses e outros conceitos de política linguística, 

identificou uma questão comum a todos eles: “Quem planeja o que para quem e como?”. 

Interpreta-se, portanto, que há quatro forças propulsoras envolvidas em políticas e 

planejamento linguísticos: (Quem?) a instância legisladora/regulamentadora vinculada, 

tradicionalmente, embora não unicamente, aos órgãos governamentais; (O que?) o campo de 

intervenção que vai da documentação e descrição do sistema linguístico (planejamento de 

corpus) à distribuição, designação e normatização das línguas e dos usos linguísticos 

(planejamento de status); (Quem?) o público-alvo e os efeitos da intervenção linguística; 

(Como?) os procedimentos implicados na execução da política linguística com vistas, por 

exemplo, à frequência de uso de um determinado falar regional ou ao do número de falantes 

de uma determinada língua. 

 

A título de exemplificação de política e planejamento linguístico, listam-se quatro 

modos de intervenção linguística nos quais as relações de força estão evidentes, vistos em 

Cooper (1997 [1989]) e apontados brilhantemente em Severo (2013). A saber: a fundação da 

Academia Francesa em 1634 como um exemplo de intervenção sobre a forma da língua; a 

promoção do hebreu na Palestina, no âmbito de um projeto político idealista de promover a 

unificação de um povo marcado pela diáspora, bem como pelo projeto de se criar uma nação; 

                                                             
5 La planificación lingüística comprende los esfuerzos deliberados para influir en el comportamiento de los 

demás en cuanto a la adquisición, la estructura o la correspondencia funcional de sus códigos linguísticos. 
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a campanha do movimento feminista americano contra o uso sexista do idioma, caracterizado 

pelo emprego de generalizações linguísticas a partir do universo masculino e, finalmente, a 

campanha de alfabetização em massa na Etiópia promovido pelo governo (Conselho 

Administrativo Militar Provisório) que sucedeu a queda do imperador etíope Haile Sillase, 

campanha na qual se privilegiou não só o amárico (língua oficial do antigo governo) como 

também outros idiomas falados no interior do país. 

 

Como visto em Severo (2013), após apresentar estes exemplos, Cooper (1997 [1989]) 

desenvolve a tese de que uma política linguística pode ter diversos meios e fins, devido à 

atuação de diferentes fatores (políticos, ideológicos, econômicos, entre outros). Para Cooper, 

a língua é uma instituição fundamental da sociedade sobre a qual se pautam outras 

instituições, logo, planejar a língua significa também planejar a sociedade. 

 

Aliado aos propósitos epistemológicos mencionados anteriormente, cita-se Calvet 

(2002a, p. 146; 2007, p. 70), que preconiza as diferentes formas de intervenções sobre as 

situações linguísticas, classificando-as de iniciativas in vivo ou in vitro. As intervenções in 

vivo surgem das escolhas dos indivíduos, sem que haja uma influência direta do Estado, nesta 

a solução de um problema é apresentada por meio de uma prática social. Este tipo de 

intervenção influencia o planejamento de corpus e parte do planejamento de status das 

línguas, servem para reforçar a identidade de um grupo e constituem uma forma de fazer a 

evolução das situações sociais. Quanto às intervenções in vitro, são aquelas que se fazem por 

leis e decretos, como uma ação do poder sobre a evolução de uma dada situação e que são 

consideradas oficialmente como a política linguística. Para isso, este tipo de intervenção 

concentra-se nas tarefas de padronização da língua, de criação de novas palavras, de 

determinação da função das línguas, entre outras. Ou seja, a intervenção in vivo está para o 

planejamento de corpus assim como a intervenção in vitro está para o planejamento de status. 

 

Calvet (2002a; 2007), ao diferenciar planejamento linguístico de política linguística, 

estabelece que a planificação corresponde à aplicação prática da política estabelecida, ou seja, 

ao trabalho efetivo empregado na execução da mesma, já, por outro lado, a política 

corresponde ao conjunto de escolhas conscientes efetuadas no domínio das relações entre 

língua e vida social, e mais particularmente entre língua e vida nacional, intervindo na 

situação das línguas. 
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4.1.4. Representações, Práticas, Crenças e Atitudes linguísticas 

 

Segundo Petitjean (2009), observa-se que a representação mais comum sobre a língua 

é a de um objeto relativamente homogêneo e estável. Essa visão se filia ao estruturalismo 

linguístico e aparece também no campo das ideias do senso comum dos falantes. A partir 

disso, se tem uma grande problemática no que se refere ao ensino de um idioma estrangeiro 

transnacional: Qual variedade da língua em questão deveria ser adquirida/ensinada/aprendida? 

No caso do espanhol, segundo Fanjul (2011), o problema se formula de maneira ainda mais 

complexa por causa da enorme diversidade de normas, resultado da multiplicidade de centros 

culturais com influência na América Latina.  

 

Além dessa concepção sobre o fenômeno glotopolítico, há algumas abordagens que 

defendem a existência de uma norma comum internacional de espanhol, aceita pelos falantes 

cultos de todos os países hispânicos, enquanto há outras que negam que se possa falar da 

existência efetiva de uma única norma. Com isso, faz-se necessário que se discutam as noções 

de língua e de ensino de língua que coloca a variação como uma questão a ser debatida, 

desenvolvida, elaborada e co-construída. Outras noções que se fazem necessárias para entrar 

na da discussão desse trabalho se referem ao construto abstrato sobre a unidade e a 

uniformidade linguística e os conceitos de norma a que elas fazem referência. Segundo 

Lagares (2014): 

A unidade da língua seria uma representação social, intersubjetiva e mutável, 

que surge precisamente a partir da experiência com a diversidade; enquanto 

a uniformidade linguística seria realizável apenas na forma de um modelo 

artificial, isto é, de um padrão com incidência variável na realidade social da 

língua. 

 

Ao perceber que a estigmatização resulta principalmente dos componentes linguagem 

e cultura, pode-se dizer que esta contempla a fala de grupos de falantes considerados 

minoritários, o que na realidade não se prova, já que os falares populares, vistos como 

“baixos”, “rurais” e “errados”, que sofrem certo estigma social/cultural por meio da 

linguagem, são geralmente os mais utilizados pela população, ou seja, são falares 

majoritários. Isso é corroborado pelo fato de determinadas variantes linguísticas serem muito 
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mais encontradas nos falares cotidianos. Tal acepção de linguagem pode ser mais 

profundamente estudada a partir de Goffman (1988) e Leite (2008).  

 

A frequência de uso dessas variedades que sofrem preconceito linguístico é deveras 

presente e efetivamente real nos falares brasileiros. O fenômeno da estigmatização linguística 

restringe a liberdade e a expressão comunicativa de pessoas, afronta um dos direitos 

fundamentais do homem, que é o de falar sua língua materna com suas marcas de identidade 

linguística, e, ainda, constrange o próprio estatuto, criando barreiras e sérios entraves ao 

desenvolvimento da autoestima dos usuários da língua. 

 

Goffman (1988) aborda o estigma e a identidade social e individual em uma 

perspectiva da sociologia da linguagem. Em sua obra, o autor retoma o significado 

primitivo/original da palavra estigma (cicatriz provocada por ferro quente, em grego), assim, 

configurando estigma a uma marca. É uma marca que o indivíduo carrega e o torna 

inabilitado para a aceitação social plena. Assim, um indivíduo portador de estigma distingue-

se dos outros pela marca que lhe é peculiar. 

 

Frosi, Faggion & Dal Corno (2008) afirmam que, em decorrência de determinados 

mitos e valores, predominantes em uma determinada sociedade em uma dada época, uma 

variedade específica de uma determinada língua adquire prestígio e passa a ser percebida 

como portadora de uma cultura superior ou de costumes a serem imitados. Por isso, por não 

possuir a variante de prestígio, o falante de uma comunidade de fala estigmatizada é visto 

como ignorante, pois tem um falar “atrapalhado”', “errado”, “embolado”, “feio” ou até é 

tachado como aquele “que não sabe falar”. Mesmo que essa variante de prestígio não seja o 

falar majoritário, impõem-se regras especulativas e prescreve-se o uso do “bom falar”, ou 

seja, se estabelece um sotaque a ser seguido, mas sem uma efetiva funcionalidade.  

 

Calvet (2002a) propõe que a linguagem é um dos principais componentes culturais, ela 

delineia formas de atitudes e comportamentos que são utilizados para preencher os espaços 

sociais e interacionais desenvolvidos durante o uso da língua. Por isso aprender uma língua 

implica também desvendar a cultura em que ela se insere. Logo, de acordo com o ponto de 

vista e posicionamento deste trabalho, se estabelece a seguinte equação ([{língua} + 

cognição] + cultura] + sociedade = falante/usuário da língua) baseada nos estudos aqui 

difundidos e, sobretudo, nos pressupostos interacionais e que prezam o efetivo uso da língua.  
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Na notação aritmética acima, entende-se que a “língua” pode ser analisada 

isoladamente, de acordo com algumas perspectivas linguísticas, como as correntes formalistas 

da linguagem (Estruturalismo e Gerativismo). Por outro lado, outras correntes teóricas 

relacionam a “língua” somente com a “cognição” ou com a “cultura” (Cognitivismo, 

Interacionismo Discursivo...). Entretanto, este estudo compartilha da ideia de outros autores 

sociolinguistas de que os conceitos “língua”, “cognição” “cultura” e “sociedade” são 

indissociáveis e, ainda, enfatiza que a “sociedade” é o construto de análise mais importante e 

imprescindível para se estudar, analisar, descrever e versar sobre a língua(gem). 

 

No que se refere ao termo crenças, sabe-se que não há um consenso acerca de suas 

definições e que a importância dele emerge a partir da riqueza metodológica e teórica que o 

abarca. Dentre muitos trabalhos, cabe ressaltar os que mais se adequam à perspectiva de 

análise desse trabalho monográfico. Cita-se a expressão cultura de aprender línguas, de 

Barcelos (1995, p. 40), que se define como “o conhecimento intuitivo implícito dos 

aprendizes constituído de crenças, mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender 

línguas”.  

 

O mais importante a comentar é que esse conhecimento é compatível com a idade e o 

nível socioeconômico do indivíduo e é baseado a partir de sua experiência enciclopédica. 

Barcelos (2004) ainda define crenças como construtos sociais empíricos, que emergem da 

interação contínua com o ambiente, das formas de refletir e pensar sobre as coisas do mundo 

e, ainda, da necessidade individual e coletiva. Assim, as crenças não seriam puramente um 

conceito cognitivo, como interpretado na tradição teórica, mas um construto essencialmente 

social. 

 

Na visão de André (1998, p.48) o termo crenças se aproxima ainda mais do raciocínio 

epistemológico desse trabalho. Para o autor “crenças são entendidas como posicionamentos e 

comportamentos embasados em reflexões, avaliações e em julgamentos que servem como 

base para ações subsequentes”. 

 

Ainda no que se refere a crenças, há a concepção de representações, advinda de 

Moscovici (1961) apud Silva (2010, p. 12) e Magalhães (2004, p. 66). O primeiro classifica o 
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termo como “um universo de opiniões próprias de uma cultura, uma classe social ou um 

grupo, relativas aos objetos do ambiente social” e o segundo como: 

 

uma cadeia de significações construída nas constantes negociações entre os 

participantes das interações e as compreensões, expectativas, intenções, 

valores e crenças, “verdades”, referentes a teoria do mundo físico; as 

normas, valores e símbolos do mundo social e a expectativas do agente sobre 

si mesmo enquanto sujeito em um contexto particular, isto é, significações 

sobre seu saber, saber fazer e poder para agir, que, a todo momento, são 

colocados para avaliação, desconstruídas e revistas. 

  

  Complementando o termo crenças, subjaz o termo atitude, que, de igual forma, está 

longe de um consenso de definições, conforme se percebe na literatura da área. Assim, cabe 

uma contínua discussão conceitual e epistemológica do termo. Em princípio, o termo atitude 

remete a um comportamento, postura e reação do indivíduo que revelam características 

psicológicas, socioculturais e políticas. Esses fatores têm a função de desencadear, assim, o 

principal aspecto das atitudes, o caráter dinâmico, plural e constantemente interdisciplinar do 

termo, já que o social, o psicológico e o político perpassam a própria língua do indivíduo e a 

língua do outro. 

 

Fishman (1971), em seu estudo sobre o uso da língua e atitudes linguísticas de porto-

riquenhos radicados em Nova Iorque, mostrou que os participantes que detinham um forte 

compromisso político e ideológico eram capazes de avaliar melhor seu próprio 

comportamento linguístico, o que demonstrou existir uma conexão entre o nível de 

compromisso e a atuação linguística. Segundo Bisinoto (2007), o pesquisador valeu-se de 

questionários enviados pelo correio aos informados bilíngues, que incluíam questões 

concernentes ao desejo de contatos sociais com não porto-riquenhos, atitudes acerca da vida 

porto-riquenha e da vida americana, observação do comportamento cotidiano de porto-

riquenhos e americanos, áreas de interesse e uso do espanhol e do inglês em situações dadas. 

 

Labov (2008[1972]), em seu magistral Sociolinguistic Patterns, conforme levantado 

por Bisinoto (2007), ao correlacionar linguagem e sociedade em seus diversos estudos sobre 

variação linguística, trata das atitudes dos falantes sob vários prismas, conferindo-lhes sempre 

um papel determinante na diferenciação social da linguagem e no curso das mudanças 
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linguísticas. Para o autor, as atitudes podem se manifestar como uma tendência regular do 

indivíduo a adotar a norma de prestígio, uma autoavaliação a respeito da norma, uma reação 

subjetiva de sensibilidade à norma ou um reconhecimento explícito de um traço linguístico 

como um estereótipo. 

 

Ao longo de suas pesquisas, Labov aplica uma série de testes formais para detecção de 

atitudes linguísticas: o teste de “extração familiar”, o de “reação subjetiva”, o de “correção 

escolar”, entre outros, cada qual com a finalidade específica de revelar um comportamento 

linguístico ou uma atitude social do falante. Em Nova Iorque, por exemplo, Labov trabalhou 

com as atitudes linguísticas dos falantes sobre os róticos produzidos por comunidades negras, 

afroamericanas, propondo, assim, o termo Black english. 

 

Alves (1979), em seu trabalho de mestrado, desenvolve uma interessante análise sobre 

a definição de atitude apresentada por A.N. Oppenheim, em que o autor atribui às atitudes um 

componente cognitivo contido nas crenças, um componente emocional expresso por fortes 

reações e um componente de tendência para ação, que determina o comportamento do 

indivíduo, tendência esta que se coloca num plano subjacente, pronta a se manifestar quando a 

situação é favorável.  

 

A autora em sua dissertação comenta: 

 

a atitude é vista aqui como um processo, dotado de certas etapas, e não 

simplesmente como um resultado. (...) O enquadramento de objeto no 

sistema de crenças e valores do indivíduo e sua eventual reação emotiva a 

ele. A tendência para um certo tipo de ação tornasse assim o produto, o 

resultado final desse confronto. (ALVES, 1979, p.27). 

 

De acordo com Bisinoto (2007, p. 24), o termo “atitudes sociolinguísticas” é um 

diálogo entre atitude social e atitude linguística. A partir disso, nota-se que este termo 

encaixa-se perfeitamente aos objetivos deste trabalho, haja vista que os fenômenos fonêmicos 

aqui analisados estão intimamente relacionados a aspectos socioculturais. 

 

A atitude linguística e a social complementam-se, ou melhor, fundem-se nas 

ações e reações dos indivíduos. As avaliações manifestas e encobertas, 
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subjetivas e objetivas, mais ou menos conscientes, relativas à linguagem dos 

homens numa sociedade plural, têm a propriedade de fundar e governar tanto 

as relações de poder quanto o prestígio ou o desprestígio das formas 

linguísticas, estabelecendo seletividades, evidenciando preconceitos. 

Bisinoto (2007, p. 24). 

 

Os estudos mencionados acima já demonstram que o interesse científico nessa área de 

pesquisa é multifacetado e se orienta por diferentes ângulos teóricos, o que parece justificar a 

variedade de procedimentos investigativos. 

 

 

4.2. Aquisição e ensino de línguas não-maternas 

 

É preciso ressaltar que sempre é feita uma distinção entre segunda língua (L2) e língua 

estrangeira (LE), um termo tendendo mais ao que se estabeleceu como linguística teórica e o 

outro ao que se chama linguística aplicada; a primeira tem função social, fazendo parte ativa 

da comunidade linguística como uma das línguas oficiais; a segunda sendo normalmente uma 

língua estudada na escola, num contexto em que não é língua oficial. Entretanto os termos 

serão usados neste trabalho de modo indistinguível, referindo-se a uma língua não materna 

(LNM) do aprendiz, já que esse termo é mais geral e capaz de englobar ambos os construtos 

teóricos. 

 

A designação de “Língua Não Materna” (LNM) surge por oposição ao conceito de 

“Língua Materna” (LM) e engloba as noções L2 e de LE. Segundo Osório & Rebelo (2008), 

dois tipos de fatores (psicolinguísticos e sociolinguísticos) ajudarão a definir o estatuto de 

determinada língua para um indivíduo, sendo que a LM é a primeira que o falante adquire e 

aprende, fazendo parte ativa da comunidade linguística em que o sujeito nasce e cresce.  

 

Neste sentido, Leiria (2004) aponta que a LM é aquela cuja gramática a criança 

adquire sensivelmente até aos cinco anos de idade e que vai desenvolvendo e estruturando, 

indo ao encontro do sistema linguístico dos adultos da comunidade linguística a que pertence. 

Neste caso, ainda na perspectiva de Leiria, a LNM inclui todas as outras situações, 

nomeadamente as situações de L2 e de LE. 
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As noções de L2 e de LE são comumente passíveis de confusões epistemológicas. Há 

claramente diferenças entre os dois conceitos: sendo a L2 uma língua não materna, a verdade 

é que tem um estatuto diferente da LE, pois enquanto a L2 é a língua oficial e escolar (por 

exemplo, o caso do espanhol na Galícia) a LE situa-se no espaço de sala de aula, sendo, 

assim, objeto de instrução formal por parte do falante aprendiz. No entanto, há outros aspetos 

a ter em consideração para a delimitação conceitual destas noções, nomeadamente (i) a 

existência (ou não) de um contexto de imersão linguística do falante e (ii) as próprias 

motivações e finalidades de aprendizagem de cada um.  

 

Dentre outros autores que convergem para essa perspectiva de leitura, Ellis (1985, 

1997), apresenta parâmetros que conduzem à distinção entre L2 e LE. Associa-se o parâmetro 

cronológico ao critério psicolinguístico e o parâmetro institucional aos critérios de natureza 

sociolinguística, destacando-se ainda o caráter institucional que diz respeito ao 

reconhecimento como língua oficial por um país ou estado, o caráter sociocultural (uma 

língua que pode ser ou não socialmente aceita) e o caráter técnico que Baquer (1998) atribui à 

L2.  

 

Baquer (1998) propõe que as quatro funções atribuídas à L2 assumem uma decisiva 

importância. São elas, uma função vernácula (primeira língua), uma função veicular (língua 

para uso quotidiano), uma função nacionalizadora (língua de unificação de um estado) e uma 

função mítica (questões simbólicas da língua). Osório & Rebelo (2008) defendem que a 

aprendizagem de uma LE, por ser uma língua de outro país que não a do aprendiz, necessita 

de uma instrução formal e do recurso a materiais pedagógicos e didáticos que compensem a 

ausência do contexto de imersão linguística. 

 

Um dos assuntos estudados em relação à aquisição de L2 é a influência que a língua 

materna do aprendiz pode ter na nova língua. O linguista Weinreich (1953) usa o termo 

“interferência” para explicar os desvios das normas da língua que é aprendida e que ocorrem 

no discurso de falantes bilíngues como resultado da sua não familiaridade com outra língua. 

Essa definição se enquadra mais tarde no termo “transferência negativa”, do próprio 

Weinreich, que foca nos fatores de impedimento da aquisição e da produção adequada da 

língua. Entretanto, os aprendizes podem ter alguns elementos facilitadores para a aquisição de 

uma nova língua, advindos da sua própria língua nativa. Daí, algumas vezes, o uso do termo 

interferência ser substituído pelo termo transferência. 
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O termo transferência é usado no estudo de aquisição linguística para caracterizar a 

passagem de determinados elementos de uma língua aprendida anteriormente no uso de uma 

nova língua. A transferência é a influência resultada das similaridades e diferenças entre a 

língua alvo e qualquer língua adquirida previamente. Outros autores consideram que o termo 

transferência não é apropriado para abranger toda extensão de efeitos de contato da língua. 

Sharwood Smith & Kellerman (1986), por exemplo, preferem limitar transferência aos 

processos que levam a incorporação de elementos de uma língua para outra. Entretanto, os 

autores consideram mais apropriado o termo cross-linguistic influence (algo como influências 

linguísticas que se cruzam ou que se tangenciam de alguma forma, seja fonética, sintática, 

semântica ou textualmente – influência translinguística). 

 

No entanto, nem todos os pesquisadores aceitam a importância dos efeitos da língua 

nativa na aquisição de uma segunda língua. Os inatistas, por exemplo, não acreditam que a L1 

influencie no processo de aquisição da L2 de nenhuma maneira significante. Corder (1967) 

argumenta que não há nenhuma diferença fundamental no processo de aquisição para L1 e L2. 

A exposição e motivação adequadas são suficientes para adquirir a L2 e os erros são 

meramente resultados das hipóteses de testes que o aprendiz faz durante o processo de 

aprendizagem.  

 

Além de Corder, Krashen (1983) Schachter (1983) também acreditam que a influência 

da língua nativa não é um processo que ocorra na aquisição de L2. Porém, a maioria das 

principais pesquisas sobre cross-linguistic influence vê a influência da língua nativa como um 

elemento pertencente ao processo de aquisição de uma nova língua, independente da forma 

como se manifesta. 

 

Na década de 70, Stephen Krashen propôs uma teoria inatista, chamada de Monitor 

Model, que se fundamenta em cinco hipóteses: (1) a hipótese de aquisição e aprendizado, (2) 

hipótese do monitor, (3) hipótese da ordem natural, (4) hipótese do Input e (5) hipótese do 

filtro afetivo. 

 

1- Hipótese de aquisição e aprendizado: estabelece uma diferença entre esses dois 

tipos de nomenclatura. Enquanto a aquisição é um processo que ocorre de maneira implícita e 

inconsciente, assim como acontece com a língua materna, o aprendizado é um processo de 
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conhecimento explícito e consciente da segunda língua, conhecendo-lhe as regras, sabendo 

usá-las. 

 

2- Hipótese do monitor: segundo essa hipótese, o aluno passa a utilizar o 

conhecimento adquirido da língua para revisar e corrigir as declarações produzidas, que 

funciona, então, como monitor. 

 

3- Hipótese da ordem natural: por essa hipótese, o aprendizado das regras de outra 

língua se dá em ordem previsível, independendo de sua simplicidade ou complexidade. 

 

4- Hipótese do input: segundo essa hipótese, os aprendizes adquirem a língua de forma 

natural se forem expostos de forma adequada ao input Compreensível, o que significa que os 

alunos devem ser capazes de entender a essência do que é dito e apresentado a eles. O nível de 

conhecimento na L2 irá depender da exposição adequada ao input, ou seja, quanto maior a 

exposição, maior o nível de conhecimento. 

 

5- A hipótese do filtro afetivo: por essa hipótese, o filtro afetivo pode ser visto como 

uma barreira mental que impede a aprendizagem, mesmo que o indivíduo tenha recebido o 

input compreensível. Esse bloqueio pode ocorrer por ordens motivacionais, por exemplo, o 

ambiente em que se aprende e se há empatia ou não com o professor, pois o aprendiz precisa 

se sentir confortável com a situação de aprendizagem de uma nova língua. 

 

Por outro lado, Selinker (1972) aponta para existência da interlíngua – uma estrutura 

latente e geneticamente determinada, ativada sempre que o aprendiz de L2 precisa expressar 

uma ideia na língua-alvo. No caso específico dos brasileiros aprendizes de espanhol/L2, essa 

interlíngua (o chamado “portunhol”) tem se mostrado bastante nítida em fases iniciais do 

processo de aprendizagem do espanhol, dada a proximidade das duas línguas. Essa 

proximidade leva à ideia (falsa) de que é fácil aprender espanhol.  O estudante começa a se 

comunicar eficientemente na sua interação de sala de aula, esquecendo-se, todavia, que é 

justamente nas peculiaridades mais marcantes da sua produção linguística que reside a 

verdadeira amostra do grau da sua aprendizagem, a evidenciação dos limites da sua 

compreensão de uma língua estrangeira. 
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Além disso, Selinker (1972) e Gass & Selinker (1994) apontam cinco processos na 

aprendizagem, sendo eles: language transfer, transfer-of-training, strategies of second-

language, strategies of second-language communication e overgeneralization (transferência 

linguística, transferência de formação, estratégias de segunda língua, estratégias da 

comunicação de segunda língua e supergeneralização). Entre esses processos, a transferência 

(language transfer) é considerada uma das principais causas da fossilização. Chama-se de 

fossilização, quando um erro, ou uma construção qualquer, se torna permanente e estável no 

processo de aquisição de L2.   

 

O autor mostra em sua pesquisa que a existência da transferência só pode ser apontada 

se o fenômeno ocorrer com uma frequência estatisticamente significativa e relevante. Além 

disso, Gass (1983, 1984) acrescenta que antes de se dar mais suporte à fluência, deve-se fazer 

uma análise entre falantes nativos que produzam aquela característica particular e os que não 

a produzam. 

 

O segundo processo, transfer-of-training, é relacionado ao trabalho do professor em 

sala de aula, ou seja, o professor ou material didático que apresentar uma forma equivocada 

da língua estudada numa situação interlingual pode levar o aprendiz a adquiri-la também de 

modo equivocado. 

 

 O terceiro processo, strategies of second-language, refere-se às estratégias de 

aprendizagem da LE, por exemplo, a tendência que o aprendiz tem de reduzir a língua 

estudada a um sistema mais simples, de modo a que essa língua fique mais fácil para ele usá-

la.  

 

O quarto processo, strategies of second-language communication, refere-se às 

estratégias que o aprendiz usa para a comunicação com falantes nativos. Nesse caso, a 

estratégia de comunicação avisa ao aprendiz que ele sabe o suficiente na língua-alvo a fim de 

se comunicar, e ele para de aprender, ou apenas adquire novo vocabulário, por exemplo. 

 

O quinto processo, overgeneralization, refere-se à supergeneralização de material 

linguístico da língua-alvo, ou seja, acontece quando itens ou regras fossilizáveis resultam de 

uma supergeneralização das regras e características da língua que está sendo aprendida.  
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Segundo Gomes, Benayon & Vieira (2006), no que tange aos Modelos baseados no 

Uso, a aquisição como um todo cognitivo pode ser definida como um processo progressivo e 

gradual, de abstração de categorias linguísticas a partir de generalizações feitas a partir do 

armazenamento de estruturas concretas. Dessa maneira, o aprendiz de espanhol como L2 

armazena algumas construções estruturadas pelo uso e pela experiência de aquisição – por 

isso construções estruturais efetivas – e, a partir da abstratização categorial de elementos 

linguísticos, configura uma memória enriquecida. Esta se relaciona à abstração de categorias 

por configurar uma cognição que abriga muito desse aspecto abstratizado/não-concreto. 

  

 De acordo com Castro (1996), a aquisição da L2 pode ser vista como um processo da 

mente, que atravessa tanto a prática estruturada de sub-habilidades da aprendizagem como a 

automatização e integração de padrões linguísticos. As referidas sub-habilidades passam a ser 

otimizadas após processos analíticos controlados, que são vistos como propulsores do 

processo de prática estruturada. Desse modo, a presente teoria de aquisição de L2 estabelece 

uma reestruturação e integração constante e contínua dos aspectos linguísticos trabalhados 

para que o aprendiz desenvolva a linguagem. 

 

Considerando a idade ideal para a aquisição de uma L2, é valido mencionar, por 

questões metodológicas, a Hipótese do Período Crítico, que representa um período 

biologicamente determinado para aquisição de linguagem, segundo ensina Lenneberg (1967). 

É proposto que durante esse período que alguns linguistas (geralmente formalistas) apontam 

como melhor período para a criança iniciar a aprendizagem de uma L2. De acordo com essa 

teoria, a idade crítica para o aprendizado de uma LE em indivíduos sem comprometimento 

neurológico ocorre antes da lateralização do cérebro atingir sua completude, ou seja, antes que 

os diferentes hemisférios do cérebro concluam a especialização para determinadas funções, 

como a aquisição de linguagem. Scovel (1969) e mais tarde Krashen (1973) verificam que 

após esse período o cérebro perde sua plasticidade e capacidade aquisitiva de uma pronúncia 

nativa de uma língua estrangeira vai diminuindo. 

  

Essa questão, se adultos e crianças aprendem uma L2 do mesmo modo, sempre foi de 

grande interesse para os linguistas. Ellis (1986) aponta que uma abordagem de senso comum 

para esta questão sugere que a aquisição da L2 por adultos e crianças não é a mesma. A 

diferença está na maior capacidade de memorizar e na facilidade de se focar exclusivamente 

em uma característica formal de uma determinada língua, que nos adultos se mostra maior.  
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Por isso, é importante mencionar que a exposição à L2 durante a infância não é garantia de 

aprender a pronunciar a língua alvo “como um nativo”. O aprendiz deve considerar outros 

fatores, como tempo e qualidade do input da L2, e a oportunidade para um output autêntico 

(FLEGE, 1995). 

 

 O autor ainda acrescenta que não há evidências empíricas suficientes para sustentar a 

hipótese de que um adulto não possa falar uma língua estrangeira sem sotaque, nem o ponto 

de maturidade fisiológica nem a reorganização neurológica torna um adulto incapaz de falar 

uma língua estrangeira sem sotaque (Flege, 1981, p. 445, tradução do autor). Aponta-se que o 

amadurecimento do cérebro não deve ser visto como uma desvantagem para adultos, pois eles 

têm um maior controle no que diz respeito ao vocabulário e à gramática. Já as crianças 

possuem uma vantagem quanto à pronúncia.  

 

Scovel (1969, 1988) contribui para essa discussão sobre a falta de facilidade de adultos 

adquirirem uma pronúncia “perfeita” da L2, com o caso de Joseph Conrad phenomenon, um 

famoso autor, que adquiriu brilhantemente o controle sobre o léxico, sintaxe e morfologia do 

inglês, porém, no que diz respeito à fonologia do inglês, ele produzia discursos quase não 

inteligíveis.  Ainda segundo essa visão, sugere-se que quanto mais tarde um falante inicia o 

aprendizado de uma segunda língua, mais ele vai ser reconhecido como falante “não-nativo”. 

 

Ainda segundo o autor supracitado, adquirir a pronúncia de um falante nativo não é 

um objetivo realista e, portanto, nunca poderá ser alcançado. A ideia de que adultos jamais 

poderão atingir o domínio da fonologia da língua estrangeira alvo apoia-se na hipótese desse 

autor para o chamado período crítico. Esse período representaria uma fase da vida do 

indivíduo determinada por fatores biológicos, durante a qual há condições ideais para a 

aquisição da linguagem. Scovel argumenta ainda que, com o tempo, o cérebro acaba por 

perder plasticidade, o que faz com que o indivíduo deixe de ser capaz de adquirir a pronúncia 

de nativo numa língua estrangeira após o período da puberdade. 

 

Na linha oposta a de Scovel está Flege (1981:445) que diz que não existem dados 

empíricos que sustentem a tese do período crítico. Segundo esse autor, “nem a maturação 

fisiológica nem a reorganização neurológica fazem com que o adulto seja incapaz de falar 

uma língua estrangeira sem sotaque”. 
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Entende-se, no entanto, que também há necessidade de considerar alguns fatores, 

como por exemplo: o tempo de exposição à língua alvo, as crenças e atitudes linguísticas do 

aprendiz de uma língua estrangeira e de seu interlocutor e, ainda, o tipo de motivação que leva 

esse aluno ao aprendizado de uma língua estrangeira.  

 

 Comumente, nos principais referenciais teóricos da Linguística, há a crença de que a 

aquisição da segunda língua é fortemente influenciada pela língua materna dos aprendizes. 

Ellis (1986) ressalta o sotaque estrangeiro como suporte mais evidente para essa crença, 

porém, o autor também menciona outros níveis da L2 que são afetados pela L1, como, o 

vocabulário e a gramática.  

  

Alguns defensores da teoria sobre o papel do período crítico no aprendizado de uma 

L2 defendiam o ensino de uma L2 na infância, pois, na fase adulta, vários fatores poderiam 

influenciar negativamente a aprendizagem de outro idioma. Dentre esses fatores vale ressaltar 

a interferência da língua materna, por isso, é necessário fazer uma distinção entre 

transferência positiva – a que resulta das semelhanças entre as línguas e transferência 

negativa – fruto das diferenças.  

 

Weinreich (1953) considera a língua nativa um impedimento para aquisição e 

produção correta da língua alvo. No entanto, Corder (1967) sugere que a transferência não 

engloba todas as manifestações da influência de uma língua sobre a aquisição de outra. Ele 

argumenta que uma exposição adequada e a motivação são suficientes para a aquisição da 

linguagem e qualquer erro é meramente o resultado de uma estratégia comum do aprendiz em 

ambas primeira e segunda língua.  

 

Na concepção de Corder (1978b) apud Ellis (1986), a interferência pode ser 

reformulada como uma estratégia do aprendiz, sugerindo que os erros de interferência não são 

resultados da transferência negativa e sim dos empréstimos. A proposta de Corder reestrutura 

o conceito de interferência – tradicionalmente visto como um aspecto do aprendizado, para 

intercessão – que é para ser considerado como uma estratégia da comunicação. Ellis (1986) 

também cita uma proposta similar, a de Krashen (1981), o qual sugere que aprendizes 

utilizam a L1 para iniciar enunciados quando eles não têm conhecimento adquirido suficiente 

da língua alvo. Ambas as propostas veem a L1 como recurso que aprendizes usam para 

superar suas limitações. 
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4.3. Ensino de pronúncia do espanhol/L2: Desafios e Propostas 

 

É de conhecimento geral que português e espanhol são línguas tipologicamente muito 

próximas, línguas que por sua semelhança levam o aprendiz a questionar a todo o tempo se o 

que há, inicialmente, é apenas o estabelecimento da comunicação ou uma espécie de análise 

contrastiva para que de fato não haja prejuízo da comunicação como um todo. Os dois 

idiomas são de origem latina, entretanto, entre todos os outros, português e espanhol se 

destacam por se assemelharem mais entre si do que as demais línguas de origem latina. 

 

O que há de diferente entre a língua portuguesa e a língua espanhola é o que torna cada 

uma própria, de uma cultura particular que abarca questões sociais, políticas e econômicas 

muito peculiares e que, por isso, formam comunidades linguísticas distintas que se 

comunicam de forma diversa. Entender e reconhecer que as semelhanças não se traduzem na 

mesma identidade é o primeiro passo para a aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 

A Almeida Filho (1995) propõe um olhar diferenciado para o ensino aprendizado de 

português e o espanhol, quando nos referimos a um contexto em que uma dessas línguas é a 

língua alvo (LE) e a outra, a língua fonte (LM) do aprendiz. Para o autor, os profissionais da 

educação envolvidos com o ensino dessas línguas deveriam respeitar essa semelhança 

tipológica entre português e espanhol, de modo que houvesse mais pesquisas direcionadas 

para essa área particular de ensino de língua. Ou seja, o espanhol não deveria ser ensinado a 

lusófonos (e vice e versa) da mesma forma, com a mesma abordagem e metodologia que o 

inglês é ensinado para esses falantes. Muito mais do que respeitada, a proximidade tipológica 

das duas línguas deve ser melhor explorada, aproveitada para construção de um  ensino / 

aprendizagem dessas línguas irmãs  que melhor atendam esse público; isso obviamente, passa 

pelo incentivo e pela pesquisa propriamente dita nessa área de ensino de línguas.     

 

Como uma das características peculiares destas línguas tem-se a chamada – língua 

provisória transicional – conhecida no Brasil como portunhol (interlíngua). Como o próprio 

nome já diz, é exatamente a língua que fica “entre”, ou seja, é a ideia de que quando se 

aprende duas línguas tão próximas como essas, há um momento em que não se está mais 

falando a língua materna, porém, ainda não se está falando a língua alvo, tampouco. Essa, 
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sim, seria a interlíngua. Entretanto, o autor nos adverte no decorrer da leitura que essa língua 

deve ser transitória e, portanto, não permanente.  

 

Mais de 85% do vocabulário do português tem cognatos em espanhol. ou seja, todo o 

falante de português conta com algum conhecimento de sua língua materna que possa servir 

como auxílio no aprendizado do espanhol, em primeira instância, para a construção da 

chamada “interlíngua”. Sabe-se que é justamente essa proximidade entre as línguas que ora 

facilita o aprendizado da outra, ora é a mesma que dificulta. 

 

Outra questão que difere, agora no que se refere à fala, pronúncia, entre um falante 

materno do espanhol e um do português é a questão do sotaque. Este por sua vez, pode ser 

minimizado, ou seja, o falante pode trabalhar a sua articulação de fones (até mesmo com 

orientação de um fonoaudiólogo) para que possa reduzir os traços da sua língua materna ao 

falar em uma língua estrangeira. Entretanto, esses traços não são completamente perdidos. 

Eles fazem parte da identidade daquele aprendiz e alguns pesquisadores acham importante 

mantê-los para que se mantenha a identidade linguística do falante. 

 

A autoavaliação é um processo fundamental quando se fala de educação e processos 

de ensino-aprendizagem, estejamos na condição de alunos, ou na condição de professores. 

Estar em movimento contínuo e com a orientação de um profissional capacitado é primordial 

para que se possa, de fato, avançar metodologicamente. Essas atitudes fazem parte dos 

objetivos estipulados que devem ser seguidas, sempre, de sinceridade e de coragem para o 

estudo e desenvolvimento em questão, e para a promoção da autonomia de seu aprendizado 

sem deixar de considerar no ensino de línguas para estrangeiros a questão cultural do Brasil 

ou do outro país da língua alvo. 

 

De acordo com Almeida Filho (1995), a literatura disponível de ensino de línguas 

estrangeiras não dá conta de toda a particularidade do ensino de línguas próximas. Existe uma 

carência de pesquisas nessa área, para que os professores possam ter em mãos um material 

maior e mais aperfeiçoado para o aprimoramento de suas aulas.   

 

Voltando-se à questão da aquisição fonético-fonológica de uma língua estrangeira, de 

acordo com Nobre & Almeida (2014), pode-se postular o seguinte: o fato de o aluno tentar 

minimizar suas marcas de sotaque de estrangeiro pode indicar uma atitude positiva do 
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indivíduo em relação à língua alvo e assim despertar uma reação também positiva da parte dos 

falantes nativos dessa língua. Ao se identificar com a comunidade linguística usuária desta 

língua e se mostrar capaz de produzir com naturalidade discursos espontâneos em diferentes 

contextos comunicativos, o aluno já pode ser considerado fluente nesta língua. 

 

É preciso lembrar que a fluência é mais do que apenas comunicar-se; fluência também 

significa adquirir o sistema sonoro da língua estrangeira e ser capaz de diferenciá-lo do 

sistema da sua L1. O aprendiz terá de criar categorias novas para todos os segmentos da 

língua estrangeira que esteja aprendendo, os mais próximos que possam parecer dos sons de 

sua L1. 

 

O grau de transferência negativa dos padrões do português no processo de aquisição 

fonológica do espanhol varia de aprendiz para aprendiz, e depende também da natureza 

segmental ou suprassegmental do fenômeno que o aluno tenta dominar. A proficiência no 

desempenho oral do aprendiz de português varia, igualmente, conforme o grau de formalidade 

da situação comunicativa (ou seja, do registro). Conversas mais formais facilitam o exercício 

do autocontrole por parte do aprendiz. As mais informais demandam maior automatização, 

mais rapidez e mais fluência. 

 

Segundo Nobre & Almeida (2014, p. 6), “fatores socioculturais (gerais) e sociopsicológicos 

(individuais) influem no grau de proficiência alcançado (ou não) na pronúncia de uma língua 

estrangeira, a saber: idade, aptidão, motivação, perfil psicológico”. Dentre os fatores 

sociopsicológicos destacam-se: o estigma social que pode fazer com que o indivíduo sofra 

com fortes marcas de sotaque de português; a relutância do aprendiz em perder traços de sua 

L1 que o mantêm identificados com sua cultura de origem; certos traços de personalidade 

como introversão, extroversão e sociabilidade. 

 

Pennington (1994) lembra que estes fatores socioculturais e sociopsicológicos levam 

aprendizes de línguas estrangeiras a se depararem com três tipos de barreira em seu processo 

de aquisição fonológica: 

 

(i) a barreira fisiológica: “Não consigo mudar” 

 

(ii) a barreira psicológica: “Não preciso mudar” 
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(iii) a barreira sociocultural: “Não acho que seja bom mudar”. 

  

Para aprender a produzir os sons de uma língua alvo não só isoladamente, mas 

também contextualizados e em diferentes situações de uso, o aprendiz precisa de treinamento 

específico. Como afirmam Nobre & Almeida (2014, p. 5), “não é só uma questão de saber o 

quê e sim saber como aprender os sons. Em outras palavras, a motivação é fundamental 

porque o aprendiz tem que se predispor a exercitar o conhecimento adquirido”.  

  

Quanto maior a imersão e mais diferenciado for o seu contato com as variedades 

dialetais da língua aprendida, mais facilmente ele aprenderá como detectar e melhorar seu 

desempenho oral. Sua predisposição em interagir nas mais diversas situações de comunicação 

com os usuários da língua alvo leva-o, desta forma, a uma maior exposição e, 

consequentemente, suas chances de sucesso no desempenho oral aumentam 

significativamente. 

  

O que seria o bom desempenho em termos de pronúncia? A resposta envolve um 

julgamento de valor que varia de pessoa para pessoa. Falar "como um nativo" é objetivo 

inatingível. Por outro lado, um desempenho oral sofrível pode mascarar, muitas das vezes, um 

bom domínio do conhecimento gramatical, por exemplo. O grau de importância atribuído ao 

ensino de fonética e fonologia varia de professor para professor. De acordo com Nobre & 

Almeida (2014), o ideal seria enfatizar o ensino de pronúncia desde o início do aprendizado 

de uma língua estrangeira, explicitando as particularidades fonéticas dos sons "novos" para o 

aprendiz, isto é, dos sons que ocorrem na língua estrangeira e também explicando os sons da 

língua materna do aluno, ressalvando e explicando, porém, os contextos de usos diferenciados 

dos sons que apresentassem maiores problemas de percepção e produção oral. 

 

Embora as estratégias de aprendizado de pronúncia sejam muito complexas, elas 

começam, mais recentemente, a receber alguma atenção por parte dos pesquisadores da área. 

Estudos mais amplos podem auxiliar o professor a avaliar as vantagens e desvantagens no que 

se refere ao seu ensino formal. A maioria dos professores de língua estrangeira considera 

difícil ensinar pronúncia. No entanto, treinar os alunos na produção adequada das unidades 

segmentais é tarefa que todos os pesquisadores consideram que pode ser executada sem 

maiores problemas. Quando se trata de suprassegmentos, porém, encontramos opiniões 
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divididas. O desempenho suprassegmental do aluno costuma ser associado à sua fluência e 

medido na razão direta do número de pausas (silenciosas ou preenchidas), hesitações, 

repetições, falsos começos e velocidade de enunciação. Outros aspectos prosódicos, como por 

exemplo, a atribuição de acento primário, já foram apontados como primordiais para a 

inteligibilidade.   

 

 A despeito da impossibilidade de o aprendiz vir a adquirir uma pronúncia idêntica 

àquela de um nativo, o professor pode fazer seu desempenho melhorar consideravelmente 

mediante treino formal de pronúncia. Cabe ao professor orientar o aluno no sentido de uma 

produção de fala adequada e não rigorosamente correta. Os efeitos positivos deste tipo de 

treinamento nem sempre podem ser substituídos pela simples exposição contínua à língua 

estrangeira, seja por imersão ou qualquer outro recurso. Segundo Nobre & Almeida (2014), a 

fala, segundo se entende, envolve uma atividade física e tem de ser praticada. É diferente de 

uma disciplina cognitiva como história, que só exige um saber "sobre" e não um saber 

"como", característicos, por exemplo, do aprendizado de um instrumento musical. 

 

 Tradicionalmente a prática da pronúncia envolvia compreender e reproduzir contrastes 

mínimos, a partir de um modelo, gravado por um falante nativo ou produzido pelo próprio 

professor. A isto somem-se as técnicas de descrição articulatória dos sons da língua-alvo. 

 

 Com o surgimento do método comunicativo, de início, o ensino de pronúncia foi 

colocado em segundo plano. Posteriormente, a pronúncia voltou a ser considerada a partir de 

sua contribuição para a construção do sentido no contexto comunicativo, seguindo uma 

abordagem holística, que dava maior peso ao "desempenho global", à produção oral do 

aprendiz com base em sua fluência. Um dos motivos que levou à substituição do método 

tradicional pelo comunicativo foi o fato de o primeiro basear-se em exercícios de pronúncia 

centrados na articulação de fones, identificação e produção de pares mínimos e diálogos 

artificiais, que não refletiam situações comunicativas reais ou próximas suficientemente da 

realidade. 

 

 Como, porém, avaliar esta fluência? Embora seja importante emitir os sons de uma 

língua estrangeira com detalhes fonéticos o mais próximo possível de sua representação 

prototípica, a prosódia parece influir consideravelmente no julgamento do que seria 

considerado um falante fluente. No entanto, variações de contorno melódico determinadas 
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pela situação discursiva são extremamente difíceis de ensinar, em razão da variabilidade a que 

estão sujeitas em situações de uso efetivo. Assim como no que diz respeito aos segmentos, 

também no que se refere aos suprassegmentos a percepção antecede a produção. A entonação 

é a primeira característica oral adquirida pela criança e também aquela mais resistente a 

controle na fala do adulto. Para produzir um determinado efeito modal, por exemplo, por 

intermédio de um padrão melódico, é preciso ser capaz de percebê-lo em primeiro lugar.  

 

 A acuidade e a fluência estão intimamente associadas. Não é só a produção adequada 

de sons e padrões entonacionais que está em jogo. Para se aproximar da produção oral de um 

falante nativo, o aprendiz precisa ir além do domínio apenas dos segmentos isolados, precisa 

aprender a encadeá-los, ambientá-los no contínuo da fala à semelhança dos usuários da língua 

alvo e a dar-lhes o "tom de voz" nativo.  

  

A maior dificuldade para o ensino de pronúncia reside no fato de que ela opera no 

nível do subconsciente, especialmente no que se refere aos suprassegmentos. Mesmo no que 

concerne aos segmentos, porém, há processos automáticos da L1 dos aprendizes difíceis de 

controlar conscientemente no momento da produção oral, e regras variáveis da língua alvo 

com as quais os alunos precisam se familiarizar quando da percepção. 

  

Segundo Nobre & Almeida (2014), muitos pesquisadores consideram impossível 

ensinar formalmente a pronúncia porque se trata de processo neurolinguístico que só pode vir 

a ser adquirido naturalmente numa situação real de interação linguística. 

  

Os adeptos do método comunicativo consideram fundamental que o aprendiz entenda 

como a pronúncia afeta o processo comunicativo para que possa avaliar em que está se 

desviando do padrão esperado e por qual motivo não foi compreendido. Dentre as vantagens 

do método comunicativo são citadas: o desvio do foco sobre o desempenho do aprendiz, 

reduzindo o nervosismo e a expectativa de erro; a mudança de objetivo no sentido de que o 

aluno deverá criar mensagens inteligíveis ao invés de imitar o sotaque do nativo, que nunca 

conseguirá reproduzir totalmente; a quebra da barreira entre o ensino de segmentos, por um 

lado, e de suprassegmentos por outro.  

  

Note-se que graus de sotaque, compreensão e inteligibilidade não devem ser 

confundidos. O sotaque pode fazer emergir uma "xenofobia seletiva" sem necessariamente 
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afetar a inteligibilidade em termos estritamente linguísticos. Métodos centrados no aprendiz 

adotam exercícios de prática oral baseados em situações comunicativas reais, usando 

enunciados completos e trazendo à baila a discussão de palavras e segmentos em seu contexto 

maior de uso.  

 

Recentemente, como foi dito antes, vem ressurgindo o interesse pelo estudo específico 

de fonética e, por isso, vêm sendo lançados no mercado editorial métodos destinados ao 

ensino específico de pronúncia para estrangeiros. Estes manuais costumam abordar diferentes 

aspectos da produção de fala tais como: sons vocálicos e consonantais, alterações fonéticas 

sofridas pelos sons no contínuo da fala, padrões de acentuação das palavras, ritmo e 

entonação. 

  

Com estes métodos houve uma retomada da análise contrastiva, recurso válido quando 

se trata de pronúncia, área em que o inventário total de sons disponível para o usuário da 

língua tem papel importante. No entanto, ainda de acordo com Nobre & Almeida (2014), não 

vigora mais a crença tradicional de que a simples comparação dos inventários fonéticos da L1 

e da língua alvo irá solucionar todos os problemas e levar o aprendiz a ter um sotaque idêntico 

ao de um falante nativo. É preciso considerar também a importância da sílaba como unidade 

hierárquica de organização dos sistemas sonoros, sobretudo do ponto de vista da percepção, 

na medida em que os sons podem passar por alterações fonéticas diferenciadas conforme a 

posição em que ocorrem na sílaba. A comparação entre os sistemas sonoros da L1 e da língua 

alvo em relação ao desempenho oral dos aprendizes de uma língua estrangeira é que levou ao 

conceito de interlíngua, transferência positiva, negativa e fossilização. 

 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

5.1. Caracterização do Corpus 1 (produção oral): UFRJ em foco    

 

 

Diante do corpus 1 (produção oral), analisam-se os valores fonético-fonológicos de 

cada segmento consonantal referente às sibilantes, desde aspectos estruturais (ambiente e 
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contexto silábico) até características acústico-articulatórias por meio do programa 

computacional de analise e síntese de voz.  

 

Todos os dados sonoros de sibilantes foram gravados a uma taxa de amostragem de 

44,1 kHz, taxa necessária para analisar as consoantes fricativas, já que elas são fones que 

apresentam formantes em altas frequências. Os parâmetros observados foram os picos 

espectrais a partir da concentração de energia acústica, intensidade e duração. Através dos 

picos espectrais, é possível obter informações quanto ao ponto de articulação, enquanto a 

intensidade e a duração auxiliam na diferenciação das fricativas surdas e sonoras. 

 

Faz-se importante mencionar que para analisar os principais fenômenos fonético-

fonológicos concernentes às sibilantes (seseo, ceceo e distinção), em posição de ataque 

silábico, escolheu-se criar/construir um texto de autoria própria que contivesse muitos 

grafemas relacionados às sibilantes (<s>, <z> e <c> (diante de <e, i>)), somente com este fim 

fonêmico.  Ou seja, questões semântico-discursivas não são importantes neste corpus e 

tampouco para a análise dada a ele.  

 

A seguir:  

 

Corpus SOPRELE (Sotaque e Pronúncia do Espanhol como Língua Estrangeira) 

 

Se sabe que hoy en el interior de Cádiz, provincia de la saudosa Andalucía, el cura 

Francisco Simón de los cielos ha casado dos siervos suyos. El referido hombre, ejemplo de 

santidad, paciencia y abnegación, todavía hoy, ha cazado dos ciervos y les ha dado como 

regalo a los recién casados. Él dijo: “Siervos queridos, agradezco por su fidelidad con mi 

iglesia y sinceridad con Dios, el gran señor celestial. Se los doy estos puros animales como 

forma de gratitud.”   

 

Se pasaron muchas conmemoraciones en el santo día de la ceremonia de 

solemnización de la boda. Las personas estaban alegres y felices por constatar la bella 

aproximación de un hombre ciego a una mujer marginal. Todos creían que desde allí solo él 

la cambiaría, acabando con todo su sufrimiento, llevándola a la luz y trayéndola a su nido 

particular. 
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Desde el comienzo ya se sabía que la esposa – señora zurda aficionada por zapatos y 

accesorios - estaba embarazada, y que tenía muchos deseos en el zumo de fresas y 

zanahorias. Esto fue un choque a principio, pues en aquellas regiones de clases bajas y 

rurales la mujer que se casase embarazada era vista como infame y zorra. Así, perdía acceso 

a todos los procesos citadinos, de composición de la ciudad y, en seguida, todos los 

corazones de los hombres que ella un día podría lograr. 

 

Por lo dicho inicialmente en este hermoso escrito ficcional se percibe que los 

principios y reglas de este poblado no se han perpetuado mucho. O, por lo menos, han sido 

rotos por los amantes cadicienses, porque ellos hicieron su matrimonio y se mantuvieron 

amantes, fieles y felices para siempre.  

Fonte: Criação própria/autoral. 

 

 

5.1.1. Levantamento dos dados e frequência de ocorrência  

 

No que se refere à frequência de uso das sibilantes deste corpus, foca-se na frequência 

de ocorrência (token frequency) dos grafemas <s>, <c> e <z>. 

 

CORPUS 1 (Produção oral) 

 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

Grafemas  <s>  <c>  <z>  

Onset 

silábico  

49  54 11  

Coda 

silábica  

64  0  3  

Total  113 token  54 token  14 token  

 Quadro 1: Frequência de ocorrência dos grafemas <s>, <c> e <z>. 

 

A frequência de uso (use frequency) de itens gramaticais, nesse caso fonético-

fonológicos, se dividem em frequência de tipo (type frequency) e em frequência de ocorrência 

(token frequency). A primeira corresponde ao número de vezes que uma unidade aparece 
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representada em um dado corpus, já a segunda corresponde a quantas vezes uma unidade é 

efetivamente utilizada em um corpus, ou seja, não se excluem as repetições (BYBEE, 2001a; 

PIERREHUMBERT, 2001).  

 

A frequência de ocorrência promove o fortalecimento e a conservação de formas 

“irregulares” e bem marcadas, que só poderiam sobreviver por causa da sua alta frequência. O 

/θ/ pode ser considerado um item fonético-fonológico “irregular” e bem marcado, por outro 

lado, o /s/ recebe a acepção de segmento muito frequente, haja vista seu uso percebido 

plenamente nos falares de todas comunidades de língua espanhola. Chega-se à postulação de 

um padrão no sistema consonântico da língua espanhola atual. Ou seja, a partir da constatação 

de tal uso efetivo e real da língua, postula-se que há, basicamente, seseo/ceceo, sem a variante 

de prestígio denominada distinção.  

 

Cria-se um tipo, o seseo, por exemplo. Logo, este garante que tal construção fônica 

seja usada frequentemente, dialogando com os pressupostos da Fonologia de Uso, 

principalmente com seu esquema multirrepresentacional e tornando a construção mais 

acessível para o uso em novos itens e palavras, por analogia. Assim, é possível considerar que 

no espanhol arcaico observam-se os fenômenos de redução, assimilação e apagamento, 

correlatos do seseo, ceceo e distinção, em contrapartida, no espanhol contemporâneo, 

observa-se o fenômeno da analogia, correlato apenas do seseo ou do ceceo. 

 

Deste modo, verifica-se que no corpus 1 a frequência de ocorrência do grafema <s> é 

113; a do grafema <c> é 54, em que 22 se realizam como plosiva/oclusiva velar e 32 se 

realizam como fricativa sibilante; e, a do grafema <z> é 14. Ou seja, o <s> aparece 113 vezes, 

o <c> 54 (32 sibilantes) e o <z> 14 nas diferentes palavras contidas nesse banco de dados. 

 

Nota-se que esse valor refere-se à representatividade do grafema na narrativa, não ao 

uso efetivo que os informantes farão dela e muito menos à sua pronúncia. O dito uso efetivo é 

dado pela frequência de tipo, que será analisada posteriormente nesta mesma seção, com 

apoio do PRAAT.  

 

Em seguida, os quadros com o detalhamento da análise com foco nos grafemas 

relacionados às sibilantes, dispostos nas posições silábicas inicial e medial. E, ademais, 
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informações sobre a quantidade e o sexo dos participantes desta pesquisa, bem como os níveis 

de proficiência linguística deles: 

 

CORPUS 1 (Produção oral) 

 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA (ataque silábico) 

Grafemas  <s>  <c>  <z>  

Sílaba  

Inicial  

Se
(6)

, sabe, saudosa, 

Simón, siervos
(2)

, 

suyos, santidad, su
(4)

, 

sinceridad, señor, 

santo, solemnización, 

solo, sufrimiento, 

sabía, señora, seguida, 

sido, siempre.  

cielos, ciervos, celestial, 

ceremonia, ciego, citadinos, 

ciudad.  

zurda, zapatos, 

zumo, zanahorias, 

zorra.  

Sílaba  

Medial  

saudosa, casado, 

casados, iglesia, 

pasaron, personas, 

esposa, accesorios, 

deseos, fresas, clases, 

casase
(2)

, así, acceso, 

procesos, composición, 

hermoso, cadicienses.  

provincia, Andalucía, 

Francisco, paciencia
(2)

, 

abnegación, recién, sinceridad, 

conmemoraciones, 

solemnización, felices
(2)

, 

aproximación,  aficionada, 

accesorios, principio, acceso, 

procesos, composición, 

inicialmente, ficcional, percibe, 

principios, cadicienses, 

hicieron.  

cazado, 

solemnización, 

comienzo, 

embarazada
(2)

, 

corazones.  

Total  28/21 token  7/25 token  5/6 token  

Quadro 2: Frequência de ocorrência dos grafemas referentes às sibilantes. 
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CORPUS 1 (Produção oral) 

 LEVANTAMENTO DOS DADOS  

Grafemas  <s>  <c>  <z>  

Sílabas Inicial + medial  28 + 21 = 49  7 + 25 = 32  5 + 6 = 11  

Informantes  30  

Total  49 + 32 + 11 = 92 x 30 = 2.760  

Quadro 3: Contabilização dos dados orais obtidos na pesquisa 

 

CORPUS 1 (Produção oral) 

 

NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA 

P
articip

an
tes 

Básico  Intermediário  Avançado  

Esp.I  Esp.II  Esp.III  Esp.IV  Esp.V  Esp.VI  Esp.VII  Esp.VIII  

M  

2  

F  

2  

M  

2  

F  

2  

M  

2  

F  

2  

M  

0  

F  

2  

M 

2  

F  

2  

M  

2  

F  

2  

M  

2  

F  

2  

M  

2  

F  

2  

4  4  4  2  4  4  4  4  
 T

o
tal  

30 

Quadro 4: Níveis de proficiência linguística dos informantes da pesquisa. 

 

 

5.1.2. Estrutura silábica: Contextos e ambientes fonético-fonológicos  

 

A primeira parte da análise fonético-fonológica deste corpus, como dito anteriormente, 

se dá a partir de uma descrição minuciosa da estrutura silábica das sibilantes, com ênfase nos 

contextos e ambientes fonêmicos de sua posição silábica. A fim de facilitar a leitura desta 

parte do trabalho, tal análise dividiu-se pelos parágrafos da narrativa, parte constitutiva do 

referido corpus. 

 

 



 

- 65 - 
 

1º PARÁGRAFO 

 

Se sabe que hoy en el interior de Cádiz, provincia de la saudosa Andalucía, el cura 

Francisco Simón de los cielos ha casado dos siervos suyos. El referido hombre, ejemplo de 

santidad, paciencia y abnegación, todavía hoy, ha cazado dos ciervos y les ha dado como 

regalo a los recién casados. Él dijo: “Siervos queridos, agradezco por su fidelidad con mi 

iglesia y sinceridad con Dios, el gran señor celestial. Se los doy estos puros animales como 

forma de gratitud.”   

 

- Se: 

##._V (início absoluto de frase, antes de vogal) 

 

- sabe:  

V.#_V (intervocálico depois de vogal heterossilábica, início de palavra) 

 

- Cádiz: 

V_.## (fim de palavra, antes de pausa)  

 

- provincia:  

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica e antes de vogal) 

 

- saudosa: 

V.#_V (intervocálico depois de vogal heterossilábica, início de palavra) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- Andalucía:  

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- Francisco: 

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica e antes de vogal) 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica)  

 

- Simón: 

V.#_V (intervocálico depois de vogal heterossilábica, início de palavra) 
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- los:  

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- cielos: 

Csu.#_V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- casado: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- dos: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- siervos: 

Csu.#_V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- suyos: 

Csu.#_V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

V_# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- santidad: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- paciencia: 

V_.V (intervocálico heterossilábico) 

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica e antes de vogal) 

 

- abnegación: 

V_.V (intervocálico heterossilábico) 

 

- cazado: 

V_.V (intervocálico heterossilábico) 
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- dos: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- ciervos: 

Csu.#_V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- les: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- los: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- recién: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- casados: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_.## (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- Siervos: 

#._V (depois de pausa, antes de vogal, início de palavra) 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- queridos: 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- agradezco: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- su: 

#._V (depois de pausa, antes de vogal, início de palavra) 
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- iglesia: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- sinceridad: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- Dios: 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- señor: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- celestial: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- Se: 

##._V (início absoluto de frase, antes de vogal) 

 

- los:  

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- estos: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- puros: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- animales: 

V_#.Csu (intervocálico heterossilábico, antes de consoante surda heterossilábica, fim de 

palavra) 
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2º PARÁGRAFO 

 

Se pasó muchas conmemoraciones en el santo día de la ceremonia de solemnización 

de la boda. Las personas estaban alegres y felices por constatar la bella aproximación de un 

hombre ciego a una mujer marginal. Todos creían que desde allí solo él la cambiaría, 

acabando con todo su sufrimiento, llevándola a la luz y trayéndola a su nido particular. 
 

 

- Se: 

##._V (início absoluto de frase, antes de vogal) 

 

- pasó: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- muchas: 

V_#.Csu (depois de vogal, fim de palavra, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- conmemoraciones: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- santo: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- ceremonia: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- solemnización: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

  
 

- las: V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- personas: 
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Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- estaban: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- alegres: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- felices: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- constatar: 

Cso_.Csu (depois de consoante sonora, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- aproximación: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- ciego: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- Todos:  

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- desde: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica) 

 

- solo:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- su:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 
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- sufrimiento:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- luz:  

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- su:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

3º PARÁGRAFO 

 

Desde el comienzo ya se sabía que la esposa – señora zurda aficionada por zapatos y 

accesorios - estaba embarazada, y  que tenía muchos deseos en el zumo de fresas y 

zanahorias. Esto fue un choque a principio, pues en aquellas regiones de clases bajas y 

rurales la mujer que se casase embarazada era vista como infame y zorra. Así, perdía acceso 

a todos los procesos citadinos, de composición de la ciudad y, en seguida, todos los 

corazones de los hombres que ella un día podría lograr. 

 

- Desde:  

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica) 

 

- comienzo:  

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal) 

 

- se:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- sabía:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- esposa:  

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 
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- señora: 

#._V (início absoluto de frase, antes de vogal) 

 

- zurda:  

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- aficionada:  

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- zapatos: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- accesorios:  

V._V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- estaba:  

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- embarazada:  

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- muchos: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- deseos: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- zumo: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- fresas: 



 

- 73 - 
 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- zanahorias: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- Esto: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- principio: 

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal) 

 

- pues: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra) 

 

- aquellas: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- regiones: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra)  

 

- clases: 

V_.V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- bajas: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra)  

 

- rurales: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra)  

 

- se: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 
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- casase: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- embarazada: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- vista: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- zorra: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- Así: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- acceso: 

Csu._V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- todos:  

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra)  

 

- los: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- procesos: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- citadinos: 

Csu.#_V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 
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- composición: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- ciudad: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- seguida: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- todos: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- los: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- corazones: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- los: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra)  

 

- hombres: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

 

4º PARÁGRAFO 

 

Por lo dicho inicialmente en este hermoso escrito ficcional se percibe que los 

principios y reglas de este poblado no se han perpetuado mucho. O, por lo menos, han sido 

rotos por los amantes cadicienses, porque ellos hicieron su matrimonio y se mantuvieron 

amantes, fieles y felices para siempre.  
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- inicialmente: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- este: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- hermoso: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- escrito: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 

 

- ficcional: 

Csu._V (depois de consoante surda heterossilábica, antes de vogal) 

 

- se: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- percibe: 

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal) 

 

- los: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- principios: 

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal) 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra)  

 

- reglas: 

V_#.Cso (depois de vogal, antes de consoante sonora heterossilábica, fim de palavra) 

 

- este: 

V_.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica) 
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- se: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

- menos: 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- sido: 

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- rotos: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- los: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra)  

 

- amantes: 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- cadicienses: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

Cso._V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal) 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- ellos: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra)  

 

- hicieron: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

 

- su:  

Cso.#_V (depois de consoante sonora heterossilábica, antes de vogal, início de palavra) 

 

- se: 
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V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra)  

 

- amantes: 

V_.# (depois de vogal, antes de pausa, fim de palavra) 

 

- fieles: 

V_#.V (intervocálico heterossilábico, fim de palavra)  

 

- felices: 

V._V (intervocálico heterossilábico) 

V_#.Csu (depois de vogal, antes de consoante surda heterossilábica, fim de palavra) 

 

- siempre: 

V.#_V (intervocálico heterossilábico, início de palavra) 

 

 

5.1.3. Descrição acústico-articulatória via PRAAT  

  

Neste subitem, serão analisadas algumas produções orais efetivamente produzidos 

pelos participantes desta pesquisa. Selecionaram-se, a título de exemplificação, algumas 

sibilantes dos níveis inicial (Espanhol I), intermediário (Espanhol V) e avançado (Espanhol 

VIII).    

 

A partir da análise dos dados, constata-se que há diferenças entre os picos espectrais 

das classes de fricativas aqui analisadas. As alveolares têm seus formantes em regiões de 

frequências mais altas do que as interdentais e as palato-alveolares (aqui compreendidas 

principalmente a ápico-alveolar surda em onset [s ] e a palatal surda em coda [ʃ]). Assim, esse 

parâmetro relacionado ao espectograma distingue as sibilantes analisadas, confirmando que as 

ressonâncias das frequências do ruído (a localização da constrição/fricção) são determinantes 

para a configuração do trato (pontos de articulação).  

Quanto à intensidade e à duração, é possível observar nos dados que as fricativas 

surdas são mais longas que as sonoras. Em onset, a surda é aproximadamente duas vezes mais 

longa que a sonora. A partir disso, pode-se concluir que a duração é um parâmetro adequado 

para distinguir as sibilantes surdas das sonoras quando elas se encontram em onset, mas nem 
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sempre quando elas estão em coda. Os dados dessa pesquisa confirmam a tese de que a 

duração da fricção contribui na discriminação do traço de sonoridade das fricativas. 

 

 Desde já, vale ressaltar que a principal sibilante realizada fonético-fonologicamente 

em todos os níveis foi a lâmino-alveolar surda [s ] ao molde do português brasileiro. Em 

alguns casos a sibilante interdental [θ ] e em pouquíssimos ápico-alveolar [s ] ao molde do 

espanhol madrileno. A seguir, comentam-se as realizações mais variadas encontradas no 

corpus. 

 

- Nível Inicial (Espanhol I) 

 

 Neste nível, foi possível encontrar a realização das sibilantes “fricativa interdental 

surda” [θ ], “fricativa alveolar sonora” [z] e “fricativa alveolar surda” [s], em posição inicial e 

final.  

 

 Por ser um segmento em fim de palavra e antes de pausa, há um enfraquecimento das 

pregas vocais e, por isso, uma tendência à dificuldade em delimitar características acústicas 

precisas. Entretanto, a partir disso pode-se dizer que por esse mesmo motivo - do nível de 

picos espectrais não ser tão visível a partir da hachura da energia acústica marcada pela parte 

mais escura, mais negra do espectograma – é que se chega a uma definição acústico-

articulatória, conforme demonstra a figura 4. 

 

 Nota-se que os segmentos selecionados e analisados nas figuras 4 e 5 indicam 

fricativas interdentais surdas porque seu pico espectral está na parte baixo-superior, nem no 

centro como uma palatal, nem na região alto-superior como uma alveolar. Ademais, a linha 

que percorre o espectograma e marca a intensidade está baixíssima, confirmando os 

pressupostos aqui já discutidos. 
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Figura 4: <Cádiz> Esp. I. Fem. 1. Fricativa interdental surda final 

 

 

Figura 5: <Andalucía> Esp. I. Masc. 2. Fricativa interdental surda inicial 

  

 Por outro lado, percebe-se que os segmentos selecionados e analisados nas figuras 6 e 

7 são fricativas alveolares [s, z] porque seu pico espectral de energia acústica está desde a 

parte baixo-superior até a parte alto-superior. Entretanto os referidos segmentos diferem 

porque o da figura 6 é sonoro e o da figura 7 é surdo.  

 

Essa observação pode ser facilmente comprovada ao se analisar o pico espectral 

existente na parte baixo-inferior, logo acima do 0 Hz, do segmento sonoro [z] e a inexistência 

dessa energia acústica nessa parte do espectograma no segmento surdo [s]. Sem falar da linha 

que marca a intensidade no segmento sonoro estar com um pico ascendente/convexo 

(subindo) e a do segmento surdo estar com um pico descendente/côncavo (descendo). 
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Ademais, a duração do segmento sonoro é sempre menor que a do segmento surdo, 0.157 e 

0.140013 milissegundos, respectivamente. 

 

 

Figura 6: <zumo> Esp. I. Fem. 1. Fricativa alveolar sonora inicial 

 

 

Figura 7: <saudosa> Esp. I. Masc. 2. Fricativa alveolar surda medial 

 

______________________________________________________________________ 

- Nível Intermediário (Espanhol V) 

  

Neste nível, foi possível encontrar a realização das sibilantes “fricativa alveolar surda” 

[s] e “fricativa ápico-alveolar surda” [s ].  

 

Neste nível não houve realização de sibilantes sonoras nem de interdentais, todos os 

participantes realizaram o “padrão” de frequência do corpus, a sibilante alveolar surda [s], 
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como na figura 9, em que o pico espectral de energia acústica está desde a parte baixo-

superior até a parte alto-superior.  

 

O diferencial desse nível de proficiência linguística é que só a partir dele, como se 

pode ver na figura 8, surge a fricativa ápico-alveolar surda. Provavelmente por somente a 

partir do Espanhol V os participantes da pesquisa terem acesso explícita e especificamente a 

uma maior variedade de sotaques de língua espanhola. 

 

Em relação a características acústicas mostradas no PRAAT, não fica tão evidente 

diferenciar uma fricativa ápico-alveolar [s ] de uma fricativa lâmino-alveolar [s ] (ou 

simplesmente alveolar [s]). Ou seja, é muito difícil delimitar e descrever minuciosamente 

acústico-articulatoriamente esses sons somente pela posição específica da língua no momento 

de fricção/constrição do ar pelo trato vocal. No máximo, pode-se dizer que uma fricativa 

ápico-alveolar [s ] está entre uma alveolar [s] e uma palato-alveolar [ʃ
s
], pois ao usar o ápice 

da língua, por oitiva, o som possui características semelhantes às de um fone palato-alveolar 

ou pós-alveolar, que tem como articulador passivo a região entre o palato duro e o alvéolo. 

 

 

Figura 8: <casado> Esp. V. Masc.2. Fricativa ápico-alveolar surda medial 

   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palato_duro
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Figura 9: <Andalucía> Esp. V. Masc.1. Fricativa alveolar surda medial 

 

______________________________________________________________________ 

- Nível Avançado (Espanhol VIII) 

 

Neste nível, foi possível encontrar a realização das sibilantes “fricativa alveolar 

sonora” [z] e “fricativa ápico-alveolar surda” [s ].  

 

Neste nível não houve realização de segmentos interdentais. Todos os participantes 

realizaram o “padrão” de frequência do corpus, a sibilante alveolar surda [s], juntamente com 

as sibilantes supramencionadas.   

 

 Nas figuras 10 e 11, observam-se claramente características de uma fricativa alveolar 

sonora [z]. Essa observação pode ser facilmente comprovada ao se analisar o pico espectral 

existente na parte baixo-inferior, logo acima do 0 Hz, sem falar da linha que marca a 

intensidade estar com um pico ascendente/convexo (subindo) e a duração dos segmentos ser 

bem pequena, 0.079 e 0.081 milissegundos, respectivamente. 
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Figura 10: <zanahoria> Esp. VIII. Fem. 1. Fricativa alveolar sonora 

 

 

Figura 11: <Solemnización> Esp. VIII. Masc. 1. Fricativa alveolar sonora 

 

Na figura 12, há a presença de uma fricativa ápico-alveolar surda[s ]. Como visto, 

somente a partir do Espanhol V esse som começa a ser produzido pelos alunos e em relação a 

características acústicas mostrados no PRAAT não se é tão determinante diferenciar uma 

fricativa ápico-alveolar [s ] de uma fricativa lâmino-alveolar [s ] (ou simplesmente alveolar 

[s]). Ou seja, é muito difícil delimitar e descrever minuciosamente acústico-articulatoriamente 

esses sons somente pela posição específica da língua no momento de fricção/constrição do ar 

pelo trato vocal. No máximo, pode-se dizer que uma fricativa ápico-alveolar está entre uma 

alveolar e uma palato-alveolar, pois ao usar o ápice da língua, por oitiva, o som possui 

características semelhantes de um som palato-alveolar. 
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Figura 12: <Francisco> Esp. VIII. Fem. 2.Fricativa ápico-alveolar surda 

  

Por fim, cabe mencionar que algumas hipóteses prévias sobre os dados orais não 

foram correspondidas após esses dados terem sido analisados no PRAAT. Pensava-se que 

haveria uma gradação no estágio de aprendizagem das pronúncias de uma L2, com a hipótese 

de que o grupo de nível avançado nem sempre apresentaria uma maior proficiência fonético-

fonológica e, por conseguinte, um maior número de representações alofônicas do que os 

grupos de nível básico e intermediário. 

 

O resultado geral mostra que os dados orais dos níveis iniciais são variados, com a 

presença diferencial da sibilante interdental surda [θ]. Já nos níveis finais não se encontra 

mais a interdental. Todavia, segmentos que não foram encontrados nos níveis iniciais, como a 

sibilante ápico-alveolar [s ] e alguns segmentos sibilantes em coda silábica, como as fricativas 

glotal [h, ɦ] e a palatal [ʃ, ʒ], responsáveis pelos fenômenos denominados aspiração e 

palatalização.  

 

5.1.4. Análise qualitativa: observação-participante 

 

No que se refere ao corpus 1, ainda houve o preenchimento de dados informacionais 

para fins de pesquisa qualitativa. A ficha dos participantes pode ser melhor analisada na seção 

“Apêndice” deste trabalho.  
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As principais questões que podem gerar discussões são as seguintes: 

 

- Faixa etária: de 18 a 30 anos. 

 

- Formação acadêmica: Cursando ensino superior. 

 

- Fala outras línguas: 80%. 

 

- Dentre essas línguas a primeira LE foi o inglês: 75%. 

 

- Já esteve em um país que tenha o espanhol como língua oficial: 20%. 

 

- Começou a estudar espanhol na universidade: 90%. 

 

- O espanhol que aprendeu (aprende) é da variedade madrilena: 80%. 

 

- Não lê jornais, não vê televisão e não lê livros em espanhol: 90 

 

- Tem colegas nativos de espanhol: 90%. 

 

- Teve professores nativos em sala de aula: 100% 

 

Os participantes são jovens estudantes de curso superior em Letras: 

Português/Espanhol; são bilíngues ou trilíngues, tendo o inglês como a primeira língua 

estrangeira (LE) ou L2 e o espanhol como a segunda LE ou L3; e, sua motivação para estudar 

espanhol perpassa o caráter de cunho pessoal (afetivo/emocional).  

 

Poucos são os que já tiveram input empírico de variedades linguísticas ao viajar a 

países hispânicos; quase todos só aprenderam formalmente a língua espanhola na graduação 

da universidade; grande parte caracteriza seu falar, seu sotaque, sua pronúncia como 

madrilena, dizendo que foi esta a variedade que aprendeu.  

 

Grande parte não recebe input midiático de língua espanhola por meio de jornais, 

televisão e internet, no máximo os que se pedem nas disciplinas da graduação; quase todos 



 

- 87 - 
 

têm colegas hispanofalantes com os quais possuem vínculo comunicativo; e, todos tiveram 

professores nativos em sala de aula. 

 

O grau de exposição a variedades linguísticas depende do nível de proficiência, sendo 

os participantes do Espanhol VIII os que mais receberam input linguístico variado, os 

professores nativos com os quais estudaram são da Espanha (quatro), do Uruguai, de Cuba, da 

Argentina, do México e do Peru, sem falar dos seis professores brasileiros que tiveram 

contato interlinguístico. Ademais, o único livro que mencionaram que tinha sido usado em 

sala foi o “Gramática y Práctica de español para brasileños”, do Prof. Dr. Adrián Fanjul 

(USP), Editora Santillana. 

 

  Nesta perspectiva, pode-se identificar que algumas crenças podem ultrapassar os 

limites do que se acredita, assumindo, assim, o caráter atitudinal, tal como a correção daquilo 

que se julga não estar certo, mesmo quando se acredita que deva haver respeito pelas 

diferenças. A partir das crenças dos sujeitos, observa-se que os temas preconceito linguístico e 

preconceito social suscitam uma discussão maior, que tem origem na formação da identidade 

do indivíduo, que para os mesmos está intimamente relacionada com os fatores sociais e 

econômicos que permeiam as relações entre os grupos sociais, marcadas pela linguagem que 

utilizam. 

 

 

5.2. Caracterização do Corpus 2  (compreensão/Percepção oral): UFF em foco 

 

Diante do corpus 2 (compreensão/percepção oral), analisaram-se as representações e 

crenças dos falantes de espanhol/L2 estudantes do PROLEM/UFF sobre o ensino de 

espanhol/L2 de forma geral e especificamente sobre o ensino de pronúncia, que perpassa a 

discussão sobre a heterogeneidade linguística.  

 

 

5.2.1. Levantamento dos dados e informações dos participantes 
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CORPUS 2 (Compreensão/Percepção oral) 

 

NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA 

P
articip

an
tes 

Básico  Intermediário  Avançado  

Básico I Básico II Intermed. I  Intermed. II Avan. I  Avan. II 

5  5 5  5 5  5 

10 10 10 

 T
o
tal  

30 

Quadro 5: Níveis de proficiência linguística dos participantes do corpus 2 

  

 Selecionaram-se 30 estudantes regulares de Espanhol do PROLEM/UFF para 

participarem desta pesquisa, sendo 10 de cada nível de proficiência linguística (Básico, 

Intermediário e Avançado), seguindo uma subdivisão de 5 para cada subnível (Básico I, 

Básico II, Intermediário I, Intermediário II, Avançado I e Avançado II).  

 

No que se refere ao corpus 2 houve, também, o preenchimento de dados informacionais 

para fins de pesquisa de cunho etnográfico. A ficha dos participantes está no “Apêndice” 

deste trabalho.  

 

 As principais questões do referido método de análise qualitativa (ficha, formulário, 

questionário...) que podem gerar discussões são as seguintes: 

 

- Faixa etária: de 18 a 30 anos. 

 

- Formação acadêmica: Cursando ensino superior. 

 

- Fala outras línguas: 80%. 

 

- Dentre essas línguas a primeira LE foi o inglês: 90%. 

 

- Já esteve em um país que tenha o espanhol como língua oficial: 90%. 
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- Começou a estudar espanhol no PROLEM/UFF: 90%. 

 

- O espanhol que aprendeu (aprende) é da variedade madrilena: 90%. 

 

- A variedade de língua espanhola mais importante é a europeia: 50%  

 

- A variedade de língua espanhola menos importante é a latino-americana: 80%  

 

- A variedade que deveria aprender é a da Espanha, porque é a mais falada: 60% 

 

- A variedade que o brasileiro realmente usa é da América do Sul/da Argentina: 80% 

 

- Já teve aula sobre variação linguística e sobre sotaques: 50% 

 

- Não lê jornais, não vê televisão e não lê livros em espanhol: 90% 

 

- Tem colegas nativos de espanhol: 90%. 

 

- Teve professores nativos em sala de aula: 30% 

 

Os participantes são em sua maioria jovens estudantes de curso superior que desejam 

aprender espanhol com fins profissionais (os mais velhos possuem a motivação apenas 

turística); são bilíngues ou trilíngues, tendo o inglês como a primeira língua estrangeira (LE) 

ou L2 e o espanhol como a segunda LE ou L3. 

 

Muitos são os que já tiveram input empírico de variedades linguísticas ao viajar a 

países hispânicos; quase todos só aprenderam formalmente a língua espanhola no 

PROLEM/UFF; grande parte caracteriza seu falar, seu sotaque, sua pronúncia como 

madrilena, dizendo que foi esta variedade que aprendeu.  

 

Grande parte classifica a variedade linguística madrilena como a que aprendeu e como 

a mais importante e mais bonita para se usar. Ainda a caracteriza como a variedade que todos 

deveriam aprender e usar para padronizar e polarizar o uso linguístico do espanhol como o é o 
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do inglês dos EUA. Ademais, possuem a crença de que essa variedade é a mais usada, a mais 

falada e por isso tem um status mais elevado que outras variedades.  

 

Curioso que em termos quantitativos o espanhol peninsular é um dos menos 

representativos, mas parece que os participantes da pesquisa fazem uma analogia entre 

geografia populacional e economia, em que “a variedade mais falada” não se refere a questões 

populacionais, mas a questões socioeconômicas. 

 

Por outro lado, a variedade linguística concebida como a menos importante é a da 

Latinoamérica e a variedade caracterizada como a do brasileiro falante de espanhol/L2 é a da 

América do Sul, especificamente da Argentina, pela proximidade, o que poderia ser 

classificado como portunhol. 

 

Metade dos informantes teve algumas aulas sobre variação linguística e ensino 

explícito de pronúncia. Essa metade foi aluna de um professor que se preocupava com esas 

questões glotopolíticas do ensino de pronúncia. Observa-se que o corpus 2 está dividido em 

alguns aspectos, como este do input específico sobre variação linguística de falares 

hispânicos.  

 

A grande massa não recebe input midiático de língua espanhola por meio de jornais, 

televisão e internet, no máximo o que se propõe em sala de aula como músicas, vídeos e 

filmes; quase todos têm colegas hispanofalantes com os quais possuem vínculo comunicativo; 

e, poucos tiveram professores nativos em sala de aula. 

 

O único livro que mencionaram que tinha sido usado em sala foi o “Gente Hoy” para 

os níveis básico e intermediário e “Gente” para o nível avançado, de Ernesto Martin Peris et 

alli, editora Campus Difusión. Alguns alunos mencionaram outros materiais didáticos como 

apostilas e livros extras, dependendo do objetivo da turma e da metodologia de cada 

professor. 
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5.2.2. Análise qualitativa: observações de cunho etnográfico 

 

 Nesta parte do trabalho, discutem-se questões glotopolíticas e de ensino-aprendizagem 

de pronúncia provenientes das respostas dos participantes ao seguinte enunciado (vide 

Apêndice):  

 

“Comente sobre a importância do ensino de pronúncia nas aulas de espanhol.  

Como ele funciona? Como ele se constrói? Quais são seus pontos positivos e negativos? 

Como você avalia esse método de ensino-aprendizagem à produção oral?”. 

 

Antes da análise qualitativa propriamente dita, vale ressaltar que como o professor 

muitas vezes não recebe formação especial para o ensino de pronúncia, não sabe como 

auxiliar o aprendiz, por mais que deseje fazê-lo. Sem falar que geralmente os livros de 

fonética e fonologia costumam apresentar uma linguagem altamente técnica que não pode ser 

diretamente transplantada para a sala de aula. A questão não é se se deve ou não ensinar 

pronúncia em sala de aula, mas sim, como fazer isso.  

 

 De modo geral, o principal objetivo do professor é fazer com que seu aprendiz seja 

capaz de se comunicar de forma inteligível com outros usuários da língua alvo do processo de 

aprendizagem. Ou seja, torná-lo apto a interagir com interlocutores em situações 

diversificadas de uso linguístico. Não se deve perder de vista, porém, que a inteligibilidade 

pode se processar independente de um maior ou menor grau de sotaque. 

 

As variáveis a serem consideradas na avaliação do grau de sotaque do aprendiz 

incluem: tempo de aprendizado da língua estrangeira; frequência de uso da L1 durante o 

aprendizado da língua estrangeira; tempo de residência no país da língua alvo; grau de 

instrução formal; motivação e aptidão para línguas estrangeiras. Destas variáveis, apenas as 

duas primeiras tiveram sua eficácia comprovada na redução de marcas de sotaque (Flege & 

Hillenbrand, 1986). Outros autores incluem ainda, dentre estas variáveis, a exposição à mídia, 

o treinamento específico na produção de sons da língua estrangeira e a interação contínua com 

falantes da língua alvo. 
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A partir do estudo desenvolvido em Freitas & Nobre (2004), surgem as seguintes 

perguntas e respostas: O que é falar bem uma língua estrangeira? Qual o método mais 

adequado para se ensinar pronúncia? É possível falar sem sotaque algum?  

 

A resposta à primeira pergunta é a de que falar bem é um conceito relativo. Depende 

de uma avaliação não-objetiva, baseada no conceito de fluência, aferida antes com base no 

desempenho global do aprendiz, no plano segmental e suprassegmental, do que em qualidade 

articulatória da produção propriamente dita. 

 

A resposta à segunda indagação feita depende de fatores como a motivação do 

aprendiz, seus interesses e seu background linguístico.  Só assim será possível medir o quanto 

de informação fonética ele precisa e quais as melhores estratégias para facilitar sua percepção 

das diferenças e peculiaridades da L2 em relação a sua L1 para então decidir a melhor técnica 

de exercício para uma produção dos sons da língua alvo com o menor grau alcançável de 

marcas de sotaque da L1. 

 

A resposta à última pergunta é certamente não! Até porque é impossível dizer 

exatamente o que é uma fala sem sotaque, mesmo de um falante nativo. O sotaque, pelo ponto 

de vista sociocultural e regional, é uma identidade para o falante, ou seja, é uma marca de 

posição em um contexto sociolinguístico. 

 

Após esse breve esclarecimento temático, volta-se às respostas do citado enunciado no 

início desta subseção: “Comente sobre a importância do ensino de pronúncia nas aulas de 

espanhol. Como ele funciona? Como ele se constrói? Quais são seus pontos positivos e 

negativos? Como você avalia esse método de ensino-aprendizagem à produção oral?”. 

. 

Desde já, vale comentar que todos os participantes foram favoráveis a uma 

metodologia didática voltada ao ensino de pronúncia conjugada aos propósitos da abordagem 

comunicativa. A seguir, podem ser vistos alguns relatos, dentre os trinta analisados. 
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Figura 13: Relato de participante do nível básico I - Corpus 2 

 

Na figura 13, o participante do nível inicial deixa claro que o ensino de pronúncia deve 

perpassar a formação do corpo docente de espanhol, e, ainda, que essa importância tem sua 

causa no fato de que a fala precede a escrita na comunicação humana, pois se pratica a língua 

muito mais de maneira oral do que qualquer outra maneira. Basta pensar em questões 

quantitativas de letramento e alfabetização, só usa a língua escrita uma pequena parte da 

sociedade de um modo geral. 

 

 

Figura 14: Relato de participante do nível básico II - Corpus 2 

 

Na figura 14, o participante do nível inicial evidencia o valor da aprendizagem 

relacionado ao uso da língua, sobretudo no que tange ao contato com um input variável. 
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Figura 15: Relato de participante do nível intermediário I - Corpus 2 

 

 

Figura 16: Relato de participante do nível intermediário II - Corpus 2 

 

 Os participantes do nível intermediário, nas figuras 15 e 16, promovem a variação e a 

heterogeneidade linguística, demonstrando conhecimento de que o espanhol é um idioma 

multifacetado, com diversas realidades linguísticas. Também deixam claro que esse fato é o 

que forma a riqueza da língua, pois está relacionado à identidade e à cultura em geral de cada 

etnia e comunidade de prática.  
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Figura 17: Relato de participante do nível avançado - Corpus 2 

 

Por fim, o participante do nível avançado, na figuras 17, mostra que o falante de 

espanhol/L2 tem conhecimento de pronúncias e sotaques e demonstra socialmente um 

domínio linguístico proficiente e fluente. Ademais, o participante promove uma valorização 

da heterogeneidade linguística, ao dizer que o falante de espanhol/L2 deve usar a variedade 

linguística que o faça se sentir mais confortável em sua prática linguística e, ainda, que os 

professores nunca devem obrigar os alunos a usarem determinada variedade por motivos 

quaisquer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que a maioria dos falantes de espanhol, tanto os que o têm como língua 

materna quanto como língua não materna, desconhecem a complexa sistematicidade e 

regularidade dos fenômenos linguísticos aqui discutidos e analisados. Por isso, acredita-se que 

o presente trabalho tenha sido relevante para colaborar para a compreensão dos processos e 

mecanismos de funcionamento envolvidos na linguagem humana, sobretudo no que se refere 
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à fonologia do espanhol L1 e L2, e por contribuir para a descrição fonético-fonológica do 

espanhol, com expressivo foco nas sibilantes.  

 

Este trabalho propôs questões relacionadas a práticas político-ideológicas. Vale 

ressaltar que a partir das crenças e representações dos usuários da língua, observa-se que os 

temas preconceito linguístico e preconceito social suscitam uma discussão maior, que tem 

origem na formação da identidade individual e, simultaneamente, coletiva. Essa discussão 

está intimamente relacionada com os fatores socioeconômicos que permeiam as relações entre 

os grupos sociais, marcadas pela linguagem que utilizam. 

 

Além disso, construiu questões relacionadas à interfonologia do espanhol falado e 

percebido por falantes brasileiros que têm o português como L1. Em toda a busca 

bibliográfica desta pesquisa foram encontrados escassos registros de trabalhos científicos que 

tratem de questões fonético-fonológicas do espanhol como L2 por brasileiros e, muito menos, 

trabalhos que envolvam esse assunto no tema das crenças e das atitudes que perpassam a 

sociedade, a cultura e a política. Ou seja, práticas ideológicas que perpassam a linguagem.  

 

Acredita-se que a pesquisa aqui discutida pôde contribuir à compreensão dos 

fenômenos fonético-fonológicos em questão. A partir da formulação de um percurso 

linguístico, continuum de uso pancrônico dos fenômenos ceceo, seseo e distinção, partindo-se 

do século XVI até o século XX, foi possível observar, discutir e fundamentar postulados sobre 

a produção oral do espanhol atual, sobretudo no que se refere à Andaluzia. E, também, 

ampliou-se a compreensão do ensino de pronúncia do espanhol/L2, além de preencher uma 

espaçosa lacuna em relação aos estudos da aquisição fonológica de L2 e, especificamente, do 

espanhol/L2.  

  

 A constituição do corpus e a aplicação e análise dos questionários confirmam a 

hipótese de que falantes brasileiros de português/L1 tendem a transferir características de seu 

sistema sonoro ao do espanhol/L2, não só no momento da produção oral, mas também quando 

interpretam o input que recebem, no momento de percepção e de construção da 

inteligibilidade. Relacionado a esse processo de aquisição de L2, preza-se pela criação de 

condições favoráveis para um uso real e efetivo da linguagem, com foco na diversidade e na 

pluralidade de sotaques e de pronúncias.  
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Ao considerar especificamente a pesquisa empírica, cabe mencionar que algumas 

hipóteses iniciais sobre os dados orais do corpus 1 não foram correspondidas após esses dados 

terem sido analisados no programa acústico PRAAT. Pensava-se que haveria uma gradação 

no estágio de aprendizagem das pronúncias de uma L2, com a hipótese de que o grupo de 

nível avançado nem sempre apresentaria uma maior proficiência fonético-fonológica e, por 

conseguinte, um maior número de representações alofônicas do que os grupos de nível básico 

e intermediário. 

 

O resultado geral mostra que os dados orais dos níveis iniciais são variados, com a 

presença diferencial da sibilante interdental surda [θ] e, nos níveis finais, uma progressão na 

realização da sibilante ápico-alveolar e alguns segmentos sibilantes em coda silábica, como as 

fricativas glotal [h, ɦ] e a palatal [ʃ, ʒ], fenômenos denominados aspiração e palatalização. Por 

outro lado, esses últimos segmentos não foram encontrados nos níveis iniciais, com a exceção 

das palatais em coda. 

  

 Os participantes da pesquisa do corpus 2, nos questionários e relatos, promoveram 

uma valorização da heterogeneidade linguística, demonstrando conhecimento de que o 

espanhol é um idioma multifacetado, com diversas realidades linguísticas. Evidenciaram isso 

ao dizer que o falante de espanhol/L2 deve usar a variedade linguística que o faça se sentir 

mais confortável em sua prática linguística e, ainda, que os professores nunca devem obrigar 

os alunos a usarem determinada variedade por motivos quaisquer. Também deixaram claro 

que esse fato é o que forma a riqueza da língua, pois está relacionado à identidade e à cultura 

em geral de cada etnia e comunidade de prática.  

 

Nesta perspectiva, acredita-se que este trabalho cumpriu com alguns de seus objetivos: 

(1) descreveu, a partir de uma revisão da literatura, o sistema das sibilantes do espanhol/L1, 

com foco na comunidade de fala espanhola que abriga todos os fenômenos fonético-

fonológicos concernentes à categoria sonora das sibilantes, a Andaluzia; (2) descreveu 

fonético-fonologicamente, com apoio do PRAAT, as sibilantes do espanhol/L2; (3) construiu 

diretrizes que poderão auxiliar o ensino-aprendizagem de categorias fonético-fonológicas de 

espanhol como L2, evitando que esse processo se estabeleça em estágios superficiais de 

purismo linguístico e impedindo que o falante de espanhol/L2 tenha seu estudo prejudicado e 

defasado por não conhecer a diversidade, pluralidade e heterogeneidade linguística; (4) 

Discutiu o uso linguístico, englobando tanto os fatores que influenciam para a construção e 
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contínua formulação das práticas e atitudes linguísticas dos ouvintes em relação aos falares 

expostos quanto à conceptualização das representações e crenças múltiplas de sotaques e de 

pronúncias (noções de estigma, prestígio, intolerância, exclusão, inclusão, marca e 

preconceito sociais e linguísticos); (5) detectou em que medida a produção das sibilantes pode 

carregar essas práticas político-ideológicas em relação à linguagem e como se configura o 

processo de escolha de uma pronúncia, a eleição de uma variedade linguística em oposição a 

outras e, ainda, o porquê desse fato glotopolítico ser tão profícuo no contexto de ensino-

aprendizagem formal. 

 

Ainda se estabelece a consideração de que em uma mesma comunidade linguística 

coexistem usos linguísticos diferentes, não havendo um padrão de linguagem que possa ser 

considerado superior, pois as pessoas não falam do mesmo modo e até uma mesma pessoa 

não fala sempre da mesma maneira. Sendo assim, até mesmo a universalidade do pensamento 

é expressa de maneiras distintas e específicas em cada comunidade de prática. Por isso, no 

que tange aos estudos linguísticos, não se admite a exclusão de uma determinada variedade 

linguística e a inclusão de outra por questões subjetivas ou pela manutenção de um falso 

'status', mas sim, preza-se a conjunção de ambas as variedades que se complementam e se 

interrelacionam, devido à multifuncionalidade e variação inata à linguagem.  

 

Por fim, ideologias puristas unilaterais que supervalorizam um uso como o “padrão” 

não são bem-vindas para os Estudos Linguísticos da natureza deste trabalho!  Muito menos 

marcas de práticas de estigma, de exclusão, de intolerância e de preconceito social e 

linguístico. 
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NASCIMENTO  

       /       /   

GRAU DE INSTRUÇÃO (    ) Ensino Fundamental 

(    ) Ensino Médio em andamento;  

(    ) Ensino Médio concluído;  

(    ) Graduação em andamento;  



 

- 109 - 
 

(    ) Graduação concluída;  

(    ) Pós-graduação em andamento;  

(    ) Pós-graduação concluída. 

HÁ OUTRAS LÍNGUAS 

QUE FALA, ALÉM DO 

PORTUGUÊS? 

1.          2. 

3. 4. 5. 

 

 

NA SUA OPINIÃO, QUAL É O SEU NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM CADA UMA DAS 

LÍNGUAS ACIMA CITADAS? 

Considere a seguinte escala: A = avançado; B = intermediário; C = básico 

Língua 1 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 2 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 3 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 4 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 5 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

QUAL LÍNGUA ESTRANGEIRA VOCÊ APRENDEU PRIMEIRO? 

 

QUAL SUA PROFISSÃO OU OCUPAÇÃO? 

 

 

PARTE 2 

VOCÊ JÁ ESTEVE EM ALGUM PAÍS QUE TEM ESPANHOL COMO LÍNGUA 

MATERNA? QUAL? 

 

QUANTO TEMPO FICOU LÁ? 

 

VOCÊ JÁ TINHA ESTUDADO 

ESPANHOL ANTES DE VISITAR 

ESSE PAÍS?   

 (   ) SIM    (   ) NÃO 

POR QUE VOCÊ COMEÇOU A 

ESTUDAR ESPANHOL?  

(   ) INTERESSE PROFISSIONAL  

(   ) OUTRO _______________________________ 
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QUAL VARIEDADE DO 

ESPANHOL VOCÊ APRENDEU?  

  

ONDE VOCÊ ESTUDOU / 

ESTUDA? 

(   ) GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADE 

(   ) CURSO DE IDIOMAS    QUAL? 

________________ 

(   ) AULAS PARTICULARES      

(   ) OUTROS ______________________________ 

CASO FAÇA FACULDADE DE 

ESPANHOL, INFORME AS 

DISCIPLINAS DE LÍNGUA 

ESPANHOLA CURSADAS. 

 

 

 

 

QUANDO?  DURANTE QUANTO 

TEMPO? 

 

TEVE ALGUM PROFESSOR 

NATIVO? 

 (   ) SIM    (   ) NÃO        

NATIVO DE QUE VARIEDADE DO 

ESPANHOL? 

 

POR QUANTO TEMPO? 

 

 

 

EM QUE LIVROS VOCÊ 

ESTUDOU? 

 

QUE OUTRO CONTATO COM A LÍNGUA ESPANHOLA VOCÊ TEM, ALÉM DA SALA 

DE AULA? 

 

VOCÊ TEM AMIGOS FALANTES NATIVOS DE 

ESPANHOL? 

 (   ) SIM    (   ) NÃO 

VOCÊ MORA/CONVIVE COM ALGUM FALANTE 

DE ESPANHOL? 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

VOCÊ LÊ LIVROS, JORNAIS OU REVISTAS EM 

ESPANHOL? 

 (   ) SIM    (   ) NÃO 

COM QUE FREQUÊNCIA?  (   ) DIÁRIA    (   ) SEMANAL    (   ) 

MENSAL 

VOCÊ ASSISTE À TV EM ESPANHOL, QUANDO  (   ) SIM    (   ) NÃO 
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POSSÍVEL? 

COM QUE FREQUÊNCIA?  (   ) DIÁRIA    (   ) SEMANAL    (   ) 

MENSAL 

FORNEÇA INFORMAÇÕES SOBRE O QUE CONHECE DA CULTURA HISPÂNICA.  

(Cinema, Literatura, comida, esportes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSTARIA DE ACOMPANHAR A PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA SOBRE ESTA PESQUISA? 

 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

 

Compreendo que meu desempenho individual não está sendo avaliado e autorizo a 

utilização dos dados de minha fala em pesquisas científicas, contanto que minha 

identidade não seja revelada. 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de 201__ . 
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FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

PROJETO INTEGRADO DE PESQUISA 

 

ANÁLISE DE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS A BRASILEIROS – PROBLEMAS DE SOTAQUE E PRONÚNCIA  

 

DECLARAÇÃO 

 

 Declaramos, para todos os fins, que os dados de áudio coletados de 

______________________________________ em __ / __ / 201     serão usados para fins de 

pesquisa estritamente acadêmica, comprometendo-nos, inclusive, a preservar o sigilo de todas 

as informações armazenadas. 

 

_______________________________________ 

Davidson Martins Viana Alves 
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3. Autorização (Corpus 1) 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE EDUCAÇÂO 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS A BRASILEIROS – PROBLEMAS DE SOTAQUE E DE PRONÚNCIA 

 

 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO 

 

 Eu, ___________________________________________, autorizo Davidson Martins 

Viana Alves, aluno da graduação da Faculdade de Letras da UFRJ, a utilizar minhas 

gravações em áudio para pesquisa linguística e única e exclusivamente para esse fim. Entendo 

e aceito que meus dados pessoais, sociais e linguísticos estão protegidos e preservados pelo 

direito de sigilo. 

 

     Rio de Janeiro,___ de ______________ de ______. 
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4. Ficha de participante (Corpus 2) 

                                         

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

AQUISIÇÃO FONÉTICO-FONOLÓGICA DE LÍNGUAS NÃO MATERNAS E ENSINO 

DE PRONÚNCIA 

 

FICHA DE PARTICIPANTE 

 

PARTE 1 

NOME COMPLETO  

 

SEXO                       (   ) F     (   ) M IDAD E  

ENDEREÇO  

 

TELEFONE  

E-MAIL  

DATA DE 

NASCIMENTO  

       /       /   
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GRAU DE INSTRUÇÃO (    ) Ensino Médio em andamento;  

(    ) Ensino Médio concluído;  

(    ) Graduação em andamento;  

(    ) Graduação concluída;  

(    ) Pós-graduação em andamento;  

(    ) Pós-graduação concluída. 

HÁ OUTRAS LÍNGUAS 

QUE CONHECE, ALÉM 

DO PORTUGUÊS? 

1.          2. 

3. 4. 5. 

 

NA SUA OPINIÃO, QUAL É O SEU NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM CADA UMA DAS 

LÍNGUAS ACIMA CITADAS? 

Considere a seguinte escala: A = avançado; B = intermediário; C = básico 

Língua 1 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 2 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 3 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 4 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Língua 5 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

QUAL LÍNGUA ESTRANGEIRA 

VOCÊ APRENDEU PRIMEIRO? 

 

QUAL SUA PROFISSÃO OU 

OCUPAÇÃO? 

 

PARTE 2 

VOCÊ JÁ ESTEVE EM ALGUM PAÍS 

QUE TEM ESPANHOL COMO 

LÍNGUA MATERNA? QUAL? 

 

QUANTO TEMPO FICOU LÁ?  

VOCÊ JÁ TINHA ESTUDADO 

ESPANHOL ANTES DE VISITAR 

ESSE PAÍS?   

 (   ) SIM    (   ) NÃO 

POR QUE VOCÊ COMEÇOU A (   ) INTERESSE PROFISSIONAL  
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ESTUDAR ESPANHOL?  (   ) OUTRO _______________________________ 

QUAL VARIEDADE DO ESPANHOL 

VOCÊ APRENDEU?  

  

VOCÊ JÁ TEVE AULAS 

ESPECÍFICAS DE ESPANHOL 

SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA? 

SE SIM, COMENTE SOBRE ISSO. 

 

 

  

VOCÊ JÁ TEVE AULAS 

ESPECÍFICAS DE SOTAQUE E 

PRONÚNCIA DO ESPANHOL. SE 

SIM, COMENTE SOBRE ISSO. 

 

 

  

ONDE VOCÊ ESTUDOU / ESTUDA? (   ) GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADE 

(   ) CURSO DE IDIOMAS    QUAL? 

________________ 

(   ) AULAS PARTICULARES      

(   ) OUTROS ______________________________ 

TEVE ALGUM PROFESSOR 

NATIVO? 

 (   ) SIM    (   ) NÃO        

NATIVO DE QUE VARIEDADE DO 

ESPANHOL? E POR QUANTO 

TEMPO? 

 

QUAL VARIEDADE É MAIS 

IMPOSRTANTE, MAIS 

INTERESSANTE E MAIS BONITA 

PARA VOCÊ? 

 

 

QUAL VARIEDADE É MENOS 

IMPORTANTE, MENOS 

INTERESSANTE, MENOS BONITA 

PARA VOCÊ? 
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QUAL VARIEDADE VOCÊ ACHA 

QUE O ESTUDANTE BRASILEIRO 

DEVERIA APRENDER? 

 

QUAL VARIEDADE VOCÊ ACHA 

QUE O ESTUDANTE BRASILEIRO 

REALMENTE FALA? 

 

EM QUE LIVROS VOCÊ ESTUDOU?  

VOCÊ TEM AMIGOS FALANTES 

NATIVOS DE ESPANHOL? 

 (   ) SIM    (   ) NÃO 

VOCÊ MORA/CONVIVE COM 

ALGUM FALANTE DE ESPANHOL? 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

VOCÊ LÊ LIVROS, JORNAIS OU 

REVISTAS EM ESPANHOL? COM 

QUE FREQUÊNCIA? 

 (   ) SIM    (   ) NÃO 

 (   ) DIÁRIA    (   ) SEMANAL    (   ) MENSAL 

VOCÊ ASSISTE À TV EM 

ESPANHOL, QUANDO POSSÍVEL? 

COM QUE FREQUÊNCIA? 

(   ) SIM           (   ) NÃO 

(   ) DIÁRIA    (   ) SEMANAL    (   ) MENSAL 

COMENTE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PRONÚNCIA NAS AULAS DE 

ESPANHOL.  

COMO ELE FUNCIONA? COMO ELE SE CONSTRÓI? QUAIS SÃO SEUS PONTOS 

POSITIVOS E NEGATIVOS? COMO VOCÊ AVALIA ESSE MÉTODO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM À PRODUÇÃO ORAL?  
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GOSTARIA DE ACOMPANHAR A PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA SOBRE ESTA PESQUISA? 

 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

 

Compreendo que meu desempenho individual não está sendo avaliado e autorizo a 

utilização dos dados de minha fala em pesquisas científicas, contanto que minha 

identidade não seja revelada. 

 

 

x _______________________________________________ 

 

 

 

Niterói, _____ de ___________________ de 201___ . 
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5. Declaração (Corpus 2) 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

 

 

 

AQUISIÇÃO FONÉTICO-FONOLÓGICA DE LÍNGUAS NÃO-MATERNAS E ENSINO 

DE PRONÚNCIA 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Eu, ___________________________________________, autorizo Davidson Martins 

Viana Alves, aluno da pós-graduação do Instituto de Letras da UFF e da graduação da 

Faculdade de Letras da UFRJ, a utilizar meus dados para pesquisa linguística e única e 

exclusivamente para esse fim. Entendo e aceito que meus dados pessoais, sociais e 

linguísticos estão protegidos e preservados pelo direito de sigilo. 

 

     Rio de Janeiro,___ de ______________ de ______. 
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6. Autorização (Corpus 2) 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

 

AQUISIÇÃO FONÉTICO-FONOLÓGICA DE LÍNGUAS NÃO-MATERNAS E ENSINO 

DE PRONÚNCIA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Eu, ___________________________________________, autorizo Davidson Martins 

Viana Alves, aluno do Programa de Pós-graduação do Instituto de Letras da UFF e da 

graduação da Faculdade de Letras da UFRJ, a utilizar meus dados para pesquisa linguística e 

única e exclusivamente para esse fim. Entendo e aceito que meus dados pessoais, sociais e 

linguísticos estão protegidos e preservados pelo direito de sigilo. 

 

 

x ______________________________________________ 

 

 

     Rio de Janeiro,___ de ______________ de ______. 


