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RESUMO 

 

A PRONÚNCIA DOS ALOFONES DE /b d g/ NA PRODUÇÃO DE PROFESSORES 

BRASILEIROS DE ESPANHOL LE DO RIO DE JANEIRO 

 

Os sons aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] em língua espanhola, alofones dos fonemas /b, d, g/, 

respectivamente, são tradicionalmente descritos como “fricativos” (NAVARRO 

TOMÁS, 1982; QUILIS, 1999). Entretanto, se analisarmos as características 

articulatórias e acústicas dos sons aproximantes e, consequentemente dos fricativos, 

parece evidente que eles não podem ser classificados como tal (MARTÍNEZ 

CELDRÁN, 1984; MACHUCA AYUSO, 1997; GIL FERNÁNDEZ, 2007) já que desde 

o ponto de vista articulatório, nos sons aproximantes não se produz a fricção própria 

dos fricativos, enquanto que acusticamente, tratam-se de sons cujas propriedades 

estariam mais próximas às das vogais. A partir de uma pesquisa experimental, 

analisamos 532 sons, de 20 entrevistas de fala espontânea com professores 

brasileiros de espanhol LE do Estado do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos de 

maneira estatística e percentual, apontam para a existência de um som híbrido que 

corresponderia a uma espécie de dobradiça entre a realização dos alofones de /b d 

g/ no espanhol LE dos nossos informantes e os dados estândares, obtidos na 

bibliografia consultada, destes mesmos sons para o espanhol LM. 
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RESUMEN 

 

LA PRONUNCIACIÓN DE LOS ALÓFONOS DE /b d g/ EN LA PRODUCCIÓN DE 

PROFESORES BRASILEÑOS DE ESPAÑOL LE DE RÍO DE JANEIRO 

 

Los sonidos aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] en lengua española, alófonos de los fonemas /b, d, 

g/, respectivamente, se describen tradicionalmente como “fricativos” (NAVARRO 

TOMÁS, 1982; QUILIS, 1999). Sin embargo, si analizamos las características 

articulatorias y acústicas de los sonidos aproximantes y, consecuentemente de los 

fricativos, parece evidente que ellos no se pueden clasificar como tal (MARTÍNEZ 

CELDRÁN, 1984; MACHUCA AYUSO, 1997; GIL FERNÁNDEZ, 2007) ya que desde 

el punto de vista articulatorio, en los sonidos aproximantes no se produce la fricción 

propia de los fricativos, mientras que acústicamente, se tratan de sonidos cuyas 

propiedades estarían más próximas a las de las vocales. A partir de una 

investigación experimental, analizamos 532 sonidos, de 20 entrevistas de habla 

espontánea con profesores brasileños de español LE de la provincia de Río de 

Janeiro. Los resultados obtenidos de manera estadística y percentual, apuntan a la 

existencia de un sonido híbrido que correspondería a una especie de bisagra entre 

la realización de los alófonos de /b d g/ en el español LE de nuestros informantes y 

los datos estándares que hemos obtenido, en la bibliografía consultada, de estos 

mismos sonidos para el español LM. 
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ABSTRACT 

 

THE PRONUNCIATION OF THE /b d g/ ALLOPHONES IN THE PRODUCTION OF 

BRAZILIAN TEACHERS OF SPANISH AS FOREIGN LANGUAGE IN RIO DE 

JANEIRO. 

 

Approximant Spanish [β̞ ð̞ ɣ̞] sounds, /b, d, g/ phonemes allophones, respectively, 

are traditionally described as “fricative” (NAVARRO TOMÁS, 1982; QUILIS, 1999). 

However, when analyzing articulatory and acoustic features of approximant and 

fricative sounds, it is clear that they must no be grouped (MARTÍNEZ CELDRÁN, 

1984; MACHUCA AYUSO, 1997; GIL FERNÁNDEZ, 2007). From an articulatory 

point of view, approximant sounds do not produce fricative friction, since they are 

acoustically similar to vowels. In this experimental research, 532 sounds from 20 

spontaneous oral interviews with Brazilian teachers of Spanish in Rio de Janeiro 

were analyzed. Statistical results and percentage tests show the existence of hybrid 

sounds allowing informants to get closer to /b, d, g/ allophonic realizations in 

standard Spanish. 
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NTRODUÇÃO 

Como o nosso objetivo é verificar como ocorre a pronúncia dos alofones de /b 

d g/ na produção de professores brasileiros de espanhol como língua estrangeira 

(LE) do Estado do Rio de Janeiro, primeiro tivemos que verificar a natureza fonética 

destes alofones em espanhol – e em português – e as suas diversas denominações: 

oclusiva [b d g], fricativa [β ð ɣ] ou aproximante [β̞ ð̞ ɣ̞]. Depois de revisar a 

bibliografia existente, decidimos que, na nossa tese, consideraremos que os 

fonemas /b d g/ possuem dois alofones em espanhol: oclusivos e aproximantes (e 

não como fricativos ou espirantes), e um alofone em português: oclusivo. 

Sabemos que tanto o território hispano-falante quanto o de língua portuguesa 

são muito extensos e, apesar de sermos conscientes da grande variação linguística 

que esta extensão implica, precisamos trabalhar com uma descrição abstrata e 

idealizada destes sons em espanhol e em português para efeitos do nosso trabalho. 

No entanto, apresentaremos alguns dados sobre como estes fonemas podem se 

realizar em algumas áreas hispano-falantes, apesar de que a maioria dos autores da 

fonética tradicional e atual de língua espanhola são limitados com relação à 

caracterização destes sons e não tenham em conta as diversidades sociolinguísticas 

que cada produção pode trazer. 

Começamos a construir o nosso corpus, gravando os informantes 

(professores de espanhol LE do Estado do Rio de Janeiro com pelo menos 10 anos 

de experiência docente) e a transcrever os dados para posteriormente compará-los 

com os que temos dessa língua espanhola abstrata e idealizada de como esses 

I 
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fonemas se realizam nos diferentes contextos 1 . A partir da transcrição e da 

sistematização2 dos dados, passamos à análise acústica no Praat3 para identificar 

como os nossos informantes produziam os alofones anteriormente citados e fizemos 

um cálculo estatístico das produções realizadas. 

Como na língua portuguesa, muitos sons se realizam de forma diferente 

daqueles que os falantes de espanhol como LE veem como “correspondentes” na 

língua espanhola, pautados pelo crivo fonológico (TROUBETZKOY, 1973), e talvez 

não conseguissem identifica-los adequadamente devido à “surdez fonológica” 

(POLIVANOV, 1931) este estudo se justificaria por um lado, para tentar observar 

como funcionaria a produção destes alofones que estão em distribuição 

complementar em espanhol como língua materna (LM) na produção de falantes 

avançados de espanhol LE que têm o português como LM, já que estes alofones, de 

acordo com a bibliografia existente, não teriam equivalência em língua portuguesa – 

e, na descrição idealizada e “estândar” do espanhol (posteriormente detalhada na 

Revisão Bibliográfica), não apareceriam casos de uma realização oclusiva que não 

seja depois de pausa ou nasal – e, por outro, porque, pelo que sabemos, os estudos 

semelhantes sobre o assunto, só foram feitos desde uma perspectiva para melhorar 

a aquisição e a produção do estudante brasileiro de espanhol como LE e não tendo 

como objeto de estudo a interlíngua estável e de nível avançado dos professores 

brasileiros de espanhol LE. Ou seja, estes falantes avançados conseguem realizar 

 
1 Os valores e a descrição dos fonemas /b d g/ usados para o espanhol foram retirados da Nueva gramática de la 

lengua española: fonética y fonología (2011), livro feito pela Real Academia Española juntamente com a 

Asociación de Academias de las Lenguas Españolas (Colômbia, Equador, México, El Salvador, Venezuela, 

Chile, Peru, Guatemala, Costa Rica, Filipinas, Panamá, Cuba, Paraguai, Bolívia, República Dominicana, 

Nicarágua, Argentina, Uruguai, Honduras, Estados Unidos). 
2 Essa sistematização será detalhada na metodologia. 
3 O Praat é uma ferramenta para a análise de voz, desenvolvida por Paul Boersma y David Weenink, do Institute 

of Phonetic Sciences, Universidade de Amesterdão. O programa pode obter-se gratuitamente, fazendo download 

a partir da página oficial: http://www.praat.org. 

http://www.praat.org/
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os alofones mencionados anteriormente como aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] apesar de não 

possuírem “sons semelhantes” ou “idênticos” na LM para usar como modelo (FLEGE, 

1995)?  

Também podemos nos perguntar se o fato dos nossos informantes, serem 

falantes avançados e estáveis, fez com que desenvolvessem uma alta capacidade 

de percepção e por isso a sua produção estaria centrada ao redor do “protótipo” que 

mais se aproxima ao som da língua espanhola podendo inclusive criar um som novo 

próprio e particular que seria característico de um chamado “espanhol do Brasil”? Ou 

apesar de serem falantes avançados e possuírem um nível elevado de 

conhecimento da língua estrangeira, não é possível adquirir esses sons como 

aproximantes por não fazerem parte da língua materna?  

Será que, se demonstrarmos que os nossos informantes brasileiros, falantes 

de espanhol LE de nível avançado realizam estes fonemas como oclusivos em 

contextos que não sejam os de pausa ou nasal, por exemplo, não poderia se 

adequar a alguma das muitas variedades existentes da língua espanhola? E que, a 

exemplo dos world englishes (KACHRU, et al, 2008), pode ser uma característica 

específica e evidenciar a existência de um “espanhol do Brasil”? 

Além disso, como os alofones não distinguem significados, é realmente 

necessário insistir na produção destes sons como aproximantes se, talvez, os 

próprios professores não os pronunciem como tal? Nosso trabalho contribui, 

portanto, de forma inédita, com a busca de características acústicas que possam 

configurar uma pronúncia específica do espanhol falado no Brasil e, também pela 

perspectiva de que o estudo foi feito com professores da LE e não com estudantes 

dela. 
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No capítulo 1, apresentamos os pressupostos teóricos relativos à fonética e à 

fonologia de uma forma geral, especialmente os de pertinentes à fonética acústica. 

No capítulo 2, realizamos uma revisão bibliográfica e recortamos o marco teórico 

que foi usado nesta tese. No capítulo 3, apresentamos os aspectos metodológicos 

que levamos em consideração para fazer a análise experimental do corpus e 

apresentamos os resultados encontrados no capítulo 4. No capítulo 5, propomos 

uma discussão sobre o tema estudado e verificamos se a hipótese foi cumprida e as 

perguntas norteadoras da tese, respondidas. Posteriormente, fechamos com as 

considerações finais mostrando a que conclusões chegamos, as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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APÍTULO 1: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Antes de começarmos o nosso estudo sobre as consoantes oclusivas sonoras, 

falaremos sobre alguns conceitos básicos da Fonética Acústica que nos ajudarão 

posteriormente na compreensão das análises espectrográficas que apresentaremos. 

Também incluiremos estas informações porque o nosso trabalho pretende 

servir de auxílio aos docentes (sejam de espanhol ou de português como língua 

estrangeira), que nem sempre dominam a terminologia utilizada na análise acústica. 

 

 

1.1. BREVE INTRODUÇÃO À FONÉTICA E À FONOLOGIA 

A Fonética e a Fonologia são áreas da Linguística que estudam a parte 

sonora da linguagem. Na descrição linguística, estas ciências são responsáveis pelo 

plano do significante ou plano da expressão. Por possuir, geralmente, o mesmo 

objeto de estudo, estão intimamente relacionadas. No entanto, este mesmo objeto é 

visto desde pontos de vista e com objetivos diferentes por uma e por outra ciência. 

Podemos, portanto, considerar a Fonética como a ciência do aspecto material 

(substancial) dos sons da linguagem humana – da realização concreta do som 

(substância da expressão). Ela estuda os elementos fônicos de uma língua desde o 

ponto de vista da sua produção (aspectos fisiológicos), desde a sua constituição 

acústica (aspectos físicos) e desde a sua percepção (aspectos perceptivos). A 

principal tarefa da Fonética é descrever os sons da fala. A Fonética, então, pode ser 

feita a partir de três pontos de vista: 

I. a maneira como os sons são produzidos pelo aparelho fonador (mostrando 

quais os órgãos da fonação estão presentes na produção dos sons da fala – 

zona e modo de articulação) - Fonética Articulatória. Esta é a área de 

C 
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pesquisa mais antiga e, por isso, a mais estudada dentro da tradição da 

fonética linguística. Também é a área mais difundida e a mais ensinada nos 

cursos Linguística por causa da sua relativa facilidade de explicação e 

compreensão por parte dos alunos. Atualmente, existem vários métodos que 

auxiliam a pesquisa em fonética articulatória. Entre eles, podemos citar a 

palatografia e a nasografia. 

II. a maneira como os sons se propagam através das ondas sonoras 

(propriedades físicas dos sons) - Fonética Acústica. Os estudos em Fonética 

Acústica, hoje em dia, se realizam com o auxílio de programas de computador 

que permitem obter a descrição precisa e objetiva dos sons no aspecto 

físico/acústico. Para o desenvolvimento de estudos nesta área, no entanto, é 

preciso conhecimento, por parte do linguista, de conceitos próprios da física 

do som (onda sonora, frequência/altura, amplitude/intensidade, formantes, 

duração), como também a disposição para aprender a "ler" e a identificar os 

dados que as análises espectrográficas dão através dos laboratórios de 

fonética informatizados. 

III. e, finalmente, a maneira como o ouvinte percebe os sons, ou seja, "o estudo 

das impressões acústicas e das suas interpretações no processo de 

decodificação" (CALLOU & LEITE, 2001) – Fonética Auditiva ou Perceptiva.  

 

Estas três maneiras de desenvolver os estudos fonéticos correspondem, 

respectivamente, ao esquema simplificado do processo de comunicação: o emissor 

transmite uma mensagem, a propaga por meio de ondas sonoras, que são 

interpretadas/decodificadas pelo receptor:  
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A produção dos sons pode ser estudada, portanto, a partir de três ângulos 

diversos: I) a partir do falante (a fonte) e examinando o que acontece no aparelho 

fonador; II) com um enfoque nos efeitos acústicos da onda sonora produzida pela 

corrente de ar na sua passagem pelo aparelho fonador ou, então; III) examinando a 

percepção da onda sonora desde a perspectiva do ouvinte, isto é, um estudo das 

impressões acústicas e das suas interpretações no processo de decodificação (Ibid., 

2001:15). Na nossa tese, a análise da produção dos sons será estudada pela 

perspectiva do ângulo II. 

A Fonética, nas suas três vertentes, pede ajuda a outras disciplinas, como por 

exemplo a Fisiologia, a Física e a Psicologia, mas, nem por isso deixa de ser uma 

ciência autônoma. O que faz com que a Fonética seja uma ciência independente, 

apesar da diversidade de pontos de vista desde o qual podemos abordá-la, é o seu 

caráter inteiramente linguístico (MALMBERG, 1954). 

Já a Fonologia, procura interpretar funcionalmente os resultados obtidos por 

meio da descrição (fonética) dos sons da fala (MASSINI-CAGLIARI & CAGLIARI, 

2001). Preocupa-se com o aspecto formal (forma da expressão), com a função 

comunicativa dos fonemas e prosodemas e com a sua estrutura e organização no 

sistema linguístico. Estuda as diferenças fônicas correlacionadas com as diferenças 

de significado, ou seja, estuda os sons conforme a função que tenham em uma 

língua específica.  

Enquanto a Fonética estuda os sons nos seus aspectos articulatórios, físicos 

e auditivos, a Fonologia estuda os fonemas como unidades discretas, distintivas e 

funcionais. Desta forma, a Fonética é basicamente descritiva e a Fonologia, uma 

ciência explicativa, interpretativa. A análise fonética se baseia na produção, 
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transmissão e percepção dos sons da fala, enquanto a análise fonológica procura o 

valor dos sons de uma língua – dito de outra maneira, a sua função linguística: 

É possível estabelecer uma distinção entre fonética e fonologia 
afirmando que a primeira […] estuda os sons da linguagem 
desde o ponto de vista físico, articulatório ou acústico, 
enquanto que a segunda se ocupa de uma língua desde o 
ponto de vista do seu funcionamento linguístico, ou seja, com 
relação ao papel que desempenham na comunicação 
estabelecida nessa língua, as características que as 
diferenciam umas das outras no desenvolvimento desse papel, 
quer dizer, na sua função, e as relações que se estabelecem 
entre elas e permitem identificar o sistema que as constituem 
(BARBOSA, 1994:106). 

 

Nossa preocupação, para o desenvolvimento desta tese é de natureza 

fonética, já que pretendemos, como mencionamos anteriormente, com a ajuda de 

análises espectrográficas, observar e descrever a realização dos alofones dos 

fonemas de /b d g/ na produção dos professores brasileiros de espanhol como LE do 

Rio de Janeiro, considerando as suas propriedades acústicas, mas sem esquecer a 

colocação de Cosériu (1962): 

O ponto de vista da fonética é necessariamente linguístico – 
visto que não se ocupa dos ‘ruídos’ – e a sua finalidade não é a 
de descrever certos sons como tais, mas sim linguagem. 
Mesmo que os descreva independentemente do seu significado, 
os reconhece e os distingue como significativos: não é ciência 
de uma ‘substância’ simplesmente acústica, mas sim de uma 
substância organizada linguisticamente”4. 

 

 

1.2. NOÇÕES BÁSICAS DE FONÉTICA ACÚSTICA 

Como recordamos anteriormente, com esta breve introdução à fonética e à 

fonologia, podemos descrever os sons da fala em termos acústicos. O incremento 

 
4 Tradução nossa para: “El punto de vista de la fonética es necesariamente lingüístico – puesto que no se ocupa 

de los ‘ruidos’ -, y su finalidad no es la de describir ciertos sonidos como tales, sino como lenguaje. Aunque los 

describa independientemente de su significado, los reconoce y los distingue como significativos: no es ciencia de 

una ‘sustancia’ simplemente acústica, sino de una sustancia organizada linguisticamente”. 



24 
 

tardio da pesquisa em Fonética Acústica, se compararmos ao da Fonética 

Fisiológica, só foi possível foi devido ao desenvolvimento da moderna eletroacústica: 

O começo tão tardio da fonética acústica [...] não pode nos 
surpreender: devemos levar em consideração que o seu 
desenvolvimento seguiu de muito perto os passos da 
eletroacústica moderna, e ela surgiu, realmente, uns poucos 
anos antes da segunda guerra mundial. A fonética anterior a 
esta época era totalmente fisiológica ou articulatória [...] 5 
(QUILIS, 1988). 

 

No início6, a Fonética dispunha de recursos modestos como diapasões e 

ressonadores para determinar o tom próprio das cavidades bucais e o registro 

mecânico das vibrações por meio do quimógrafo, que eram analisadas conforme o 

teorema de Fourier. O desenvolvimento da eletroacústica proporcionou a invenção 

de vários aparelhos como o oscilógrafo, o magnetofone (gravador), o mingógrafo 

(analisador de melodias), o espectrógrafo ou sonógrafo, os sintetizadores da 

linguagem. (MALMBERG, 1954). 

De todos estes, o que mais se utilizava era o espectrógrafo. Os 

espectrógrafos, a princípio, foram construídos com a finalidade de fazer a linguagem 

falada acessível aos surdos-mudos. Trata-se do método da linguagem visível que, 

atualmente, constitui o instrumento de análise mais precioso do foneticista 

(MALMBERG, Ibid.). Este método de análise do som permite representar o 

 
5 Tradução nossa para: “El comienzo tan tardío de la fonética acústica [...] no nos puede extrañar: debemos tener 

en cuenta que su desarrollo ha seguido muy de cerca los pasos de la moderna electroacústica, y ésta surgió, 

realmente, muy pocos años antes de la segunda contienda mundial. La fonética anterior a esta época era 

totalmente fisiológica o articulatoria [...]” 
6  Apesar de os conceitos de Fonética Acústica não serem tão recentes (Isaac Newton – 1665; Hermann 

Helmholtz; Robert Willis – 1829), somente a partir dos anos 40 é possível realizar estudos mais profundos nesta 

área. Isto se deve, principalmente, à invenção do espectrógrafo – aparelho que “traduz” um som para a 

representação visual dos seus componentes de frequência, de duração e de intensidade (LADEFOGED, 

1982:177). 
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espectrograma7 do mesmo ao longo do tempo. O registro que é produzido neste 

aparelho se chama espectrograma e se caracteriza por um padrão de claro-escuro 

no qual se alternam manchas, espaços vazios e estrias. O espectrograma serve 

para representar a energia acústica que se gasta na produção dos sons. É o que 

nos permite decompor e estudar os sons, pois apresenta as variações de tempo, 

frequência e amplitude dos sons, os harmônicos da voz (timbre, entonação) e os 

formantes8 (harmônicos reforçados). 

Os sintetizadores da linguagem também são bastante utilizados e com eles 

podemos produzir a fala artificialmente, isolar e controlar cada um dos componentes 

acústicos de um som ou realizar estudos sobre percepção. Estes aparelhos têm uma 

grande importância para a pesquisa sobre técnicas de transmissão e sobre as suas 

várias aplicações na telefonia, na técnica do rádio, na gravação sonora, na 

construção de microfone, alto-falantes etc. 

Atualmente, com o avanço da informática, há muitos programas de 

computador que permitem análises muito precisas dos sons da fala: Computerized 

Speech Lab, Multi-Speech, Wincecil (via internet), Winpitch, Praat, entre outros. 

Estes programas facilitaram a pesquisa em fonética acústica porque permitem extrair, 

em segundos e em tempo real, o oscilograma ou onda sonora correspondente de 

 
7 Gráfico que permite representar o tom fundamental e os harmônicos de uma onda sonora, e a análise espectral. 

A frequência é representada no eixo das abcissas (horizontal) e a intensidade, no eixo das ordenadas (vertical). O 

espectro tem o aspecto de um conjunto de linhas verticais: cada uma dessas linhas representa um harmônico: 

quanto mais alta a linha vertical, maior a intensidade. Estes espectros representam, entretanto, um som isolado e 

para analisar um sinal de fala normal, temos que considerar também um terceiro parâmetro: o tempo. 

(D’INTRONO et al., 1995). 
8 Os formantes representam “las frecuencias que el trato vocal mejor propaga cuando asume una determinada 

forma. Los formantes se llaman de esta manera porque son los principales responsables por el timbre de sonidos 

como las vocales. Gracias a la resonancia, los componentes reforzados se vuelven más audibles, dando al sonido 

su cualidad acústica particular.” (MAIA, 2001). Formantes: regiões de frequência de maior intensidade, o 

conjunto de ondas simples ou harmônicos, cujas frequências, ao coincidir com as dos ressonadores bucais, foram 

reforçadas (QUILIS, 1981:92). 
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qualquer enunciado e analisar, por meio dos espectrogramas, curvas de intensidade, 

entonação etc. e os seus respectivos componentes fônicos. 

Estes programas também aperfeiçoam a análise do continuum sonoro, pois 

oferecem os elementos necessários para uma descrição de caráter objetivo de 

fenômenos que, normalmente, só perceberíamos de maneira subjetiva, com o 

auxílio do ouvido. Eles podem, portanto, garantir, com maior eficácia, o 

desenvolvimento e o aprofundamento das pesquisas em fonética. 

 

 

1.2.1. A PRODUÇÃO DOS SONS DA LINGUAGEM DESDE O PONTO DE VISTA ACÚSTICO 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, usamos um programa de 

computador para medir e descrever os segmentos que nos interessava analisar. Por 

este motivo, precisamos esclarecer alguns aspectos dos sons da fala desde o ponto 

de vista acústico, considerando as técnicas da fonética experimental ou instrumental 

utilizadas para a sua análise. A fonética experimental ou instrumental compreende o 

estudo das propriedades físicas da fala com a ajuda de aparelhos ou instrumentos 

de laboratório. 

1.2.1.1. ONDAS SONORAS 

Um som consiste, na sua realidade física, de ondas causadas por vibrações 

(movimentos repetidos) que se propagam no ar. Quando estas vibrações alcançam 

o ouvido, fazem com que o tímpano vibre:  

O som pode ser definido como a descodificação que o nosso 
cérebro efetua das vibrações percebidas através dos órgãos da 
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audição. Estas vibrações são transmitidas na forma de ondas 
sonoras. 9 (QUILIS, 1988:39). 

 

De acordo com Ladefoged (1982), o som é formado por pequenas variações 

na pressão do ar que ocorrem muito rapidamente uma depois da outra. Estas 

variações são causadas pelos movimentos das pregas vocais do falante e são – na 

sua maioria – provocadas pela saída da corrente de ar pulmonar.  

O movimento destas vibrações da pressão do ar é similar às ondas de um 

lago. Quando jogamos uma pedra dentro de um lago sereno, ao redor do ponto 

alcançado, formam-se pequenas ondas concêntricas que se distanciam cada vez 

mais dele. O som é um fenómeno semelhante: quando o ar é perturbado pela 

vibração de um objeto qualquer, esta “perturbação” se propaga como as ondas no 

lago (MAIA, 2001). As vibrações podem ser classificadas: 

• quanto à sua periodicidade: a) ondas periódicas (harmônicas) – quando a 

vibração se repete com a mesma frequência e intensidade ao longo do 

tempo; b) ou aperiódicas: quando a frequência e a intensidade da vibração 

variam ao longo do tempo; 

• quanto à sua composição: a) simples – quando há, na sua composição, só 

uma frequência (Ex.: a vibração do diapasão); b) ou composta: quando se 

combinam várias frequências para formar uma onda (Ex.: o som das pregas 

vocais). O som linguístico será sempre uma onda composta. 

 

Há, atualmente, diversos aparelhos que nos permitem observar a forma da onda 

de um som a partir da sua gravação com microfones. Entre eles, podemos citar o 

 
9 Tradução nossa para: “El sonido se puede definir como la descodificación que efectúa nuestro cerebro de las 

vibraciones percibidas a través de los órganos de la audición. Estas vibraciones se transmiten en forma de ondas 

sonoras”. 
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C.R.O. (Cathode Ray Oscilloscope) e o Oscillomink; cada um com as suas 

especificidades. Os programas de computador também oferecem, com muita 

precisão, a análise da onda sonora (waveform) de qualquer enunciado. É necessário, 

somente, fazer alguns ajustes de volume no momento da gravação (capture). 

 

 

1.2.1.2. ONDA PERIÓDICA SIMPLES 

Para compreender os componentes acústicos da onda sonora (as qualidades 

físicas do som), convém partir de uma onda periódica simples. O movimento do 

pêndulo é frequentemente utilizado para exemplificar a vibração periódica simples 

porque cada partícula do ar se comporta como a bola de um pêndulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Movimento do pêndulo – onda periódica simples (QUILIS, 1988:41) 

 

O caminho que este pêndulo percorre em uma ida e volta completas (1, 2, 3, 

1, 4, 5, 4, 1) se chama ciclo ou vibração dupla. Este movimento, quando projetado 

sobre uma tela móvel, origina a curva sinusoidal – vibração periódica simples: 

 

 

 

Figura 2: Curva sinusoidal – vibração periódica simples (MALMBERG, 1954:16) 
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1.2.1.3. FREQUÊNCIA E ALTURA 

O número de ciclos que o pêndulo realiza em uma determinada unidade de 

tempo, chama-se frequência. Todo corpo vibratório tem uma frequência de vibração 

própria que depende de qualidades específicas deste corpo: peso, tensão (se é o 

caso das pregas vocais); volume, forma e tamanho de abertura (se é o caso das 

cavidades).  

Sendo assim, um corpo pesado vibra mais lentamente que um corpo leve, um 

volume grosso e redondo, também vibra de forma mais lenta que um pequeno e fino; 

e, quanto menor for a cavidade, mais baixa será a sua frequência (MALMBERG, 

1954). 

A altura de um som depende do número de vibrações das pregas vocais. Os 

sons agudos têm uma frequência de vibração maior que os sons graves. Portanto, 

quanto maior o número de vibrações das pregas vocais, mais agudo será o som. Isto 

explica o fato de que a voz masculina seja mais grave do que a voz feminina porque, 

normalmente, as pregas vocais do homem são mais espessas e pesadas e, por isso, 

têm uma frequência de vibração menor com relação às da mulher. A frequência de 

vibração das pregas vocais na voz masculina varia de 80 a 200Hertz, enquanto que 

a voz feminina pode alcançar uma frequência de 400Hertz (LADEFOGED, 1982). 

A altura do som depende, portanto, da frequência, ou seja, a altura é a 

percepção auditiva da frequência: 

O número de vibrações por segundo é a frequência do 
movimento ondulatório, e dela depende o tom do som. Quanto 
maior o número de vibrações por segundo, mais agudo é o 
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som; se o número é menor, o som será mais grave.10 (GILI-
GAYA, 1988:15). 

 

Frequência é o termo técnico utilizado para designar uma propriedade 

acústica do som – o número de repetições completas (ciclos) de variações na 

pressão atmosférica que ocorrem em um segundo. A unidade utilizada para medir a 

frequência é o Hertz (Hz). Se as pregas vocais realizam 220 movimentos completos 

de abertura e fechamento em um segundo, podemos dizer que a frequência do som 

que foi produzido é de 220Hz (LADEFOGED, 1982).  

Com os programas de computador utilizados atualmente, podemos visualizar 

os formantes e extrair automaticamente, a frequência dos sons de um enunciado. 

Também podemos obter sua curva melódica, sua curva de intensidade e curva de 

duração: 

 

 

 

 

 

Figura 3: Exemplo de curva melódica do segmento: No estás tan viejo [no es'tas 'tãm 'bjexo] 

 

 

1.2.1.4. AMPLITUDE E INTENSIDADE 

À distância entre o ponto de repouso e o ponto extremos alcançado por um 

corpo em vibração, dá-se o nome de amplitude da onda (distância d → e na Figura 

 
10 Tradução nossa para: “El número de vibraciones por segundo es la frecuencia del movimiento ondulatorio, y 

de ella depende el tono del sonido. A mayor número de vibraciones por segundo corresponde un sonido más 

agudo; si el número es menor, el sonido será más grave”. 
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2). No exemplo do pêndulo, a amplitude corresponde ao ponto de máxima distância 

do centro (ponto de repouso). A amplitude também é uma medida da força da onda, 

cujo valor dependerá da potência com a que o pêndulo será separado da sua 

posição inicial ou da potência da pressão da onda sobre a partícula do ar. Quanto 

maior a potência, maior a amplitude. 

Da mesma maneira que a frequência é a propriedade acústica que 

corresponde diretamente à altura do som, a intensidade é a propriedade pertinente à 

amplitude (vozeamento). A intensidade é proporcional à amplitude das variações na 

pressão atmosférica. Normalmente se mede em decibéis (dB) (LADEFOGED, 

1982:169). 

A intensidade (variações de forte/fraca) é a interpretação auditiva da 

amplitude, ou seja, a sua variação depende, principalmente, da amplitude: quanto 

maior a amplitude, maior a intensidade e vice-versa. A amplitude, portanto, tem 

relação com a energia do impulso e é a principal causa da intensidade do som. Os 

sons são fortes ou fracos conforme a maior ou a menor amplitude da onda (GILI-

GAYA, 1988:14). 

Nos programas de computador, podemos visualizar e extrair a intensidade 

dos segmentos. Esta intensidade vai depender de vários fatores: posição do 

segmento no enunciado, posição do segmento na palavra e características pessoais 

do falante. Estes programas também proporcionam as curvas de intensidade de 

qualquer enunciado. 
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1.2.1.5. SONS COMPOSTOS 

Os sons que percebemos não são vibrações simples; elas são produzidas 

somente nos laboratórios. Como mencionamos anteriormente, o som linguístico que 

chega aos nossos ouvidos será sempre o de uma onda composta, ou seja, uma 

onda que é o resultado da adição de um número determinado de ondas simples 

(QUILIS, 1981:47). 

Quando um corpo vibra, cada uma das suas partes vibra simultaneamente e 

com uma velocidade que corresponde à relação entre a parte em si e o corpo inteiro: 

a metade vibra com uma velocidade duas vezes maior que a de todo o corpo; um 

terço vibra três vezes mais depressa, e assim sucessivamente (MALMBERG, 

1954:19). Estes movimentos de vibração formam a onda periódica composta: 

 

 

 

 

Figura 4: Onda periódica composta (MALMBERG, 1954:20) 

 

É por isso que a vibração de uma corda dá origem não só ao tom fundamental 

(frequência mais baixa; tom próprio da corda), mas também a uma série de 

harmônicos cujas frequências são múltiplos inteiros do tom fundamental. 

A interpretação auditiva da frequência fundamental é o que chamamos tom ou 

altura tonal, que se situa em uma escala ascendente de baixo a alto. Desde o ponto 

de vista linguístico, a função contrastiva da frequência fundamental no nível da 

palavra é o tom (nas línguas tonais, como o chinês, por exemplo) e, no nível da 

oração, é a entonação. E, do número, da audibilidade e conformação dos 
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harmônicos que acompanham a frequência do fundamental, depende o timbre do 

som. O timbre é a qualidade do som que nos permite distinguir, por exemplo, as 

notas de um violino das de uma flauta (quando as suas intensidades e tons são 

iguais). 

Ao conjunto de harmônicos do tom fundamental, cujas frequências se 

reforçam, através de ressonadores (filtros acústicos), dá-se o nome de formantes. 

Os formantes são os responsáveis pela caracterização do timbre de um som. 

Resumindo, e levando em considerando o que foi exposto até agora, podemos 

afirmar que os sons podem variar: pela frequência (que determina a altura do som), 

pela amplitude (que determina a intensidade do som), pela duração (tempo) e pelo 

timbre (que se deve à audibilidade dos harmônicos). Estas são as qualidades que 

determinam as características físicas do som. 

 

 

1.2.1.6. SONS E RUÍDOS 

Como vimos anteriormente, todas as ondas componentes da onda periódica 

composta são múltiplos inteiros da frequência fundamental. No entanto, nas ondas 

aperiódicas existem componentes de todas as frequências. Este é o motivo pelo 

qual a onda composta aperiódica tem um perfil completamente diferente do da onda 

periódica. 

A onda composta periódica corresponde aos sons, enquanto que a onda 

aperiódica, aos ruídos. As vogais, por exemplo, são sons porque a sua 

representação oscilográfica demonstra que o perfil de cada ciclo se repete ao longo 

do tempo (há harmonia) e a maioria das consoantes são consideradas ruídos porque 

os seus oscilogramas revelam uma visível falta de harmonia. 
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Os sons da linguagem são, portanto, ondas acústicas e precisam de uma 

fonte de produção. A fonte é o ar em vibração, mas as modalidades desta vibração 

são diferentes. Segundo Quilis (1993:60), há três tipos: a que produz os sons 

sonoros (origina-se graças aos impulsos da corrente de ar ao passar pela glote em 

vibração); a que produz um ruído como um efeito secundário da turbulenta corrente 

de ar ao passar através de constrições como nas fricativas e nas aspirações; e a 

que ocorre quando se libera o ar comprimido por uma obstrução do conduto vocal, 

como no início da explosão nas consoantes oclusivas. 

 

 

1.2.2. ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA 

Os espectrogramas, muito utilizados atualmente nas pesquisas fonéticas, são 

gráficos que oferecem os parâmetros necessários para o desenvolvimento da 

análise acústica dos sons. Em um espectrograma, o tempo (duração) é 

representado no eixo das abcissas, a frequência (altura) no das ordenadas e a 

amplitude (intensidade), pelo contraste de claro-escuro: os componentes mais 

intensos são escuros, os menos intensos são claros e a ausência de energia 

acústica se manifesta por uma lacuna em branco (MAIA, 2001:49). 

Além destes dados, o espectrograma também traz a estrutura formântica e a 

frequência fundamental dos sons. A representação dos harmônicos e dos formantes, 

no entanto, depende do tipo de espectrograma utilizado. Há, basicamente, dois tipos 

de espectrograma: o de banda estreita e o de banda larga. Os espectrogramas de 

banda larga são obtidos com a soma dos efeitos dos harmônicos em bandas de 

aproximadamente 300Hz, que proporcionam manchas escuras muito nítidas 

situadas horizontalmente na região dos formantes, sem distinguir então, os 
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harmônicos. Estas manchas significam que há uma concentração de energia 

acústica em determinadas áreas de frequência já que os formantes são regiões de 

frequência de maior intensidade. São os que se utilizam para o estudo dos 

segmentos. Já os espectrogramas de banda estreita, pelo contrário, sim que fazem 

distinções muito finas na escala de frequência, em bandas de 45Hz, diferenciando 

cada harmônico por separado (MAIA, 2001:49-50) e são os que se utilizam para o 

estudo da entonação. Para ilustrá-lo, apresentamos a seguir dois espectrogramas 

(banda larga e estreita) correspondentes à realização das vogais [i e a o u], por 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Espectrograma de Banda estreita a 45Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Espectrograma de Banda larga a 300Hz. 
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1.2.3. ANÁLISE ACÚSTICA DOS SONS 

Pelo o que foi visto anteriormente, a fala apresenta sons periódicos e ruídos 

(sons aperiódicos). Os sons periódicos são formados pelos harmônicos (múltiplos 

inteiros da primeira frequência – fundamental – que produz o efeito auditivo da altura 

do som – melodia da fala/entonação). Estes harmônicos são reforçados (formantes) 

e deste reforço depende a qualidade própria do som – timbre.  

De todos os harmônicos que compõem um som, só são reforçados aqueles 

cujas frequências coincidam com as frequências de ressonância das diferentes 

cavidades ressonantes do conduto vocal. Como a articulação de cada som requer 

determinadas posições dos órgãos articulatórios que modificam a forma e o volume 

do ressonador vocal, originam-se diferentes frequências de ressonância que dão 

uma determinada estrutura ao espectro vocálico (QUILIS, 1993:142-143).  Portanto, 

as diferentes configurações do aparelho fonador servem para modular o som 

conferindo-lhe distintas características. 

Os sons vocálicos são produzidos pela excitação acústica do trato fonador, 

com a glote como fonte de excitação. A qualidade vocálica depende, portanto, da 

sua estrutura formântica. Os formantes que caracterizam as diferentes vogais são o 

resultado das distintas maneiras pelas quais o ar vibra no trato vocal (LADEFOGED, 

1982:175). 

Chama-se formante a cada conjunto de harmônicos reforçados – o conjunto 

de frequências características do timbre de um som. Ao longo do tempo, os 

formantes apresentam uma transição ao princípio e ao final de cada segmento. Ao 

estudar os formantes, podemos obter a descrição dos sons da fala e o estudo das 

propriedades acústicas das vogais, por exemplo, depende da identificação das 

frequências dos formantes. 
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A análise da estrutura acústica das consoantes costuma ser, geralmente, 

mais complexa que a das vogais. Os sons consonânticos são produzidos com uma 

configuração do trato vocal relativamente fechado e pela intervenção de uma ou 

várias fontes de som que atuam de forma simultânea ou sucessiva.  

Outra particularidade das consoantes reside no fato de que elas não se 

identificam simplesmente pelas características acústicas que apresenta o segmento 

correspondente ao fechamento/estreitamento do trato, mas também por 

determinados traços dos segmentos vocálicos adjacentes, ou seja, pelos desvios ou 

transições que se iniciam nos formantes das vogais que estão no entorno 

(MANRIQUE, 1980). 

Ainda de acordo com D’INTRONO et al., (1995:87), as consoantes 

apresentam as seguintes características acústicas: 

É habitual que as consoantes apresentem alguma fonte não-
harmônica gerada no trato vocal. Esta fonte não-harmônica 
pode ser a única fonte sonora ou ser acrescentada à fonte 
glótica. O timbre das consoantes é muito variado, mas não 
apresentam uma estrutura formántica como a das vogais [...]. 
Os componentes acústicos das consoantes são mais instáveis 
que os das vogais [...].11 

 

Esperamos que, com estas informações básicas, seja possível a 

compreensão – para o leitor não especializado – das análises espectrográficas 

utilizadas nesta tese. 

 

 

 
 

11 Tradução nossa para: “Es habitual que las consonantes presenten alguna fuente inarmónica generada en el 

tracto vocal. Esta fuente inarmónica puede ser la única fuente sonora o añadirse a la fuente glótica. El timbre de 

las consonantes es muy variado, pero no presentan una estructura formántica como la de las vocales [...]. Los 

componentes acústicos de las consonantes son más inestables que los de las vocales [...]”. 
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1.2.4. CLASSIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SONS DA LINGUAGEM 

Apesar de que o fluxo da fala se apresente como um continuum, em sua 

realidade articulatória, acústica e perceptiva, podemos, para fins de análise e 

descrição linguística, segmentar e interpretar os sons como unidades 

discretas/segmentos. 

Estes segmentos, por sua vez, são constituídos e identificados por meio de 

traços distintivos que podem ser definidos pelos seus componentes acústicos ou 

articulatórios. Os traços distintivos são, portanto, “[...] propriedades mínimas, de 

caráter acústico ou articulatório, como nasalidade, vozeamento, labialidade, 

coronalidade, que, de forma concorrente, constituem os sons da língua”. 

(HERNANDORENA, 1999:17). Os traços que compõem os segmentos são as 

propriedades fonéticas dos sons da fala, mas se usam pela fonologia como 

propriedades distintivas ou não (redundantes) – em relação ao valor da informação 

fonológica (CAGLIARI, 1997:64). 

Desde o ponto de vista articulatório, os traços são definidos com base nos 

movimentos e nas posições dos órgãos do aparelho fonador. Desta maneira, os 

traços dependem do modo de articulação, da zona de articulação, da ação das 

pregas vocais, da tensão articulatória, da ação labial e da ação do véu palatino. Mas, 

desde o ponto de vista acústico, os traços são definidos com base nos índices 

acústicos que compõem a onda sonora. Assim, os traços distintivos dividem-se em 

duas classes: traços prosódicos, baseando-se em traços de tom, força e quantidade, 
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e traços intrínsecos ou inerentes, que por sua vez, se dividem em duas categorias: 

traços de vozeamento e traços de tonalidade (QUILIS, 2002:37)12. 

O modelo de Jakobson, Fant & Halle (1952), apesar de bastante criticado e, 

inclusive, reformulado por muitos linguistas13 representa um marco importante na 

descrição das línguas porque utiliza a análise espectral para a análise fonológica e 

linguística. Esta obra introduz, além disso, o sistema binário, na análise das 

características da fala: os traços são binários no nível fonológico e os correlatos 

destes traços devem ser definidos acusticamente para serem validados no nível da 

fala (DELGADO MARTINS, 1988:97). 

Este modelo, portanto, continua servindo de base para o estabelecimento de 

uma classificação acústica dos sons da linguagem, pois consiste em um composto 

de traços que representam propriedades fundamentais acústicas, com as 

realizações articulatórias correspondentes. 

Os traços intrínsecos são manifestações próprias dos fonemas, como 

segmentos constitutivos e autônomos da cadeia falada. Ao contrário do que ocorre 

com os traços prosódicos, a presença ou ausência de um traço pode mudar a 

natureza de um fonema. 

 

 

 

 

 

 
12 Quilis, na sua obra, parte do modelo binário proposto por Jakobson, Fant & Halle em Preliminaries to Speech 

Analysis de 1952. 
13  “Historicamente, já foram propostos vários tipos de inventários das propriedades distintivas (ou traços 

distintivos) com o objetivo de sistematizar as unidades fonológicas e com vistas a uma maior ou menor 

correlação com a realidade fonética. Há três obras fundamentais: Preliminaries to Speech Analysis, de Jakobson, 

Fant & Halle (1952); The Sound Pattern of English, de Chomsky & Halle (1968), e Preliminaries to Linguistic 

Phonetics de Ladefoged (1971)”. (CAGLIARI, 1997:64-65). 
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1.3. A HIERARQUIA PROSÓDICA 

Vimos anteriormente, a definição de vários termos inerentes à fonética 

acústica e relevantes para o nosso trabalho. Ao procurarmos a definição de 

prosódia, por exemplo, em dicionários de termos linguísticos, encontraremos que 

ela é definida como o “estudo da natureza e funcionamento das variações de tom, 

intensidade e duração na cadeia falada”. Para David Crystal, no Dictionary of 

Linguistics and Phonetics, prosódia é “o termo usado na fonética e na fonologia 

suprassegmental para se referir coletivamente às variações de pitch, intensidade, 

tempo e ritmo”14. Estas propriedades são inerentes ao som e estão relacionadas 

com as características acústicas das ondas sonoras. O tom (ou pitch) tem como 

correlato acústico a frequência da onda sonora, ou seja, o número de vezes que um 

ciclo completo de vibração das partículas se repete durante um segundo. Quanto 

maior o número de ciclos de vibração das partículas, maior é a altura do som e, 

portanto, mais “alto” é o tom. A frequência fundamental relaciona-se de um ponto de 

vista articulatório, com as pregas vocais: quanto mais delgadas, ou mais tensas, 

maior número de vibrações, maior altura do som. 

Uma sequência de segmentos com os respectivos tons cria a entonação 

dessa sequência, quer se trate de uma palavra ou de um grupo de palavras. A 

intensidade do som decorre da amplitude da onda sonora (o valor da distância entre 

a pressão zero e a pressão máxima da onda). Quanto maior for a amplitude de 

vibração das partículas, maior é a quantidade de energia transportada por estas e 

maior é a sensação auditiva de intensidade do som. A proeminência do som que 

chamamos “acento” decorre desta intensidade. 

 
14  Tradução nossa para: “A term used in suprasegmental phonetics and phonology to refer collectively to 

variations in pitch, loudness, time and rhythm” (CRYSTAL, 2011). 
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A duração refere-se ao tempo de articulação de um som, sílaba ou enunciado, 

e tem uma importância fundamental no ritmo de cada língua. A duração de cada 

unidade varia conforme a velocidade de elocução, o que significa que se a 

velocidade de produção for maior, a duração de cada elemento é menor. Duração, 

intensidade e frequência concorrem para a construção do ritmo das línguas e são 

traços prosódicos. 

Do ponto de vista fonológico, pode-se dizer, genericamente, que as línguas 

utilizam essas propriedades com objetivos diversos:  

• para marcar os limites das unidades (o acento pode indicar o fim ou o início 

da palavra; a curva de entonação pode igualmente marcar os limites de 

unidades prosódicas); 

• para criar oposições distintivas (nas línguas tonais, como por exemplo, o 

chinês, o tom de uma sílaba, por contraste com os tons das que a rodeiam, 

pode opor significados entre duas palavras cujos segmentos são iguais tendo, 

assim, uma função distintiva; da mesma forma, a duração de uma sílaba pode 

ter valor distintivo como por exemplo em latim ou em inglês); 

• para distinguir significados globais de construções frásicas (a entonação é 

usada frequentemente para diferenciar uma interrogação de uma afirmação, 

por exemplo; neste caso pode dizer-se que a entonação tem valor distintivo). 

 

Os aspectos que acabamos de citar são características prosódicas das 

línguas, algumas delas idiossincráticas, que conhecemos intuitivamente e de uma 

forma genérica. Mas as afirmações sobre estas características, por si só e mesmo 

exemplificadas, não constituem uma descrição rigorosa e objetiva nem possibilitam 



42 
 

análises comparativas inter e intralinguísticas. Ou seja, estas generalizações não 

assentam em um modelo de unidades prosódicas que permita o estabelecimento de 

padrões prosódicos das línguas. 

Foi neste contexto que surgiu a fonologia prosódica, uma teoria do modo 

como o fluxo da fala é organizado em um conjunto finito de unidades fonológicas. A 

fonologia prosódica é também uma teoria das interações, ou seja, das relações de 

interface entre a fonologia e as outras componentes da gramática, mediadas pela 

prosódia. 

Em 1986, Marina Nespor e Irene Vogel publicaram uma obra denominada 

Fonologia Prosódica que esclareceu e organizou os problemas postos pela 

importância que assumem os traços prosódicos no funcionamento das línguas. 

Reconhecendo que esses traços agrupam os segmentos nos níveis fonológico, 

morfológico, sintático e semântico com referência às características rítmicas e de 

significado das línguas, propuseram a existência de constituintes prosódicos 

hierarquicamente relacionados permitindo estabelecer padrões prosódicos das 

línguas, para compará-las e objetivamente analisá-las. A motivação para os 

constituintes prosódicos e a forma de detectá-los parte do princípio que: 

(a) existem regras da gramática que precisam referir-se a esses constituintes na 

sua formulação ou que os têm como domínio de aplicação; 

(b) existem restrições fonotáticas em relação com esses grupos de segmentos e; 

(c) existem relações de proeminência relativa entre os elementos do grupo de 

segmentos (Nespor & Vogel, 1986:59-60). 
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Um exemplo de constituinte prosódico que obedece a estas condições é a 

sílaba, que surge já nas antigas gramáticas em estreita ligação com a prosódia. Na 

realidade, há restrições sobre as consoantes que podem ocorrer no final de sílaba, e 

há regras fonológicas que só se aplicam nas fronteiras de sílaba e não se aplicam 

no seu interior, como a velarização do /l/ final no Português Europeu.  

A distribuição de proeminências acentuais e de contornos de entonação ao 

longo da sequência sonora, e as motivações anteriormente citadas para o 

estabelecimento dos constituintes prosódicos levaram Nespor & Vogel (1986) a 

organizar e identificar a seguinte relação hierárquica entre tais constituintes: 

Constituintes prosódicos 

Enunciado (U) 

 

Sintagma entonacional (I) 

 

Sintagma fonológico () 

 

Palavra prosódica () 

 

Grupo clítico (C) 

 

Pé () 

 

Sílaba () 

 

Como visto anteriormente, a proposta mais corrente na literatura assume que, 

se um domínio existe numa língua qualquer (dado que foram encontrados processos 

fonológicos que nele ocorrem), ele existe em qualquer língua, mesmo que em uma 

outra língua ele pareça ser inoperante (cf. Nespor & Vogel 1986). O esquema 
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proposto por Nespor & Vogel (1986) mostra que as informações prosódicas estão 

organizadas em sete níveis ou domínios hierárquicos: sílaba (), pé (), grupo clítico 

(C), palavra prosódica (), sintagma fonológico (), sintagma entonacional (I) e 

enunciado (U). Os níveis acima da palavra prosódica (incluindo ela) seriam 

construídos a partir de noções não-fonológicas, ou seja, levando em conta 

informações de outros componentes da gramática (morfologia, sintaxe, semântica). 

A palavra prosódica e o grupo clítico fariam uso de noções morfo-fonológicas; a 

frase fonológica usa de noções sintáticas; a frase entonacional usa informações 

sintáticas e semânticas; e o enunciado usa informações semântico-discursivas. Esta 

é a proposta geral da hierarquia prosódica, mas assume-se que vários aspectos de 

sua aplicação são definidos por cada língua particular. 

Hannay & Kroon (2005), com relação à formação das unidades prosódicas, da 

mesma forma que Selkirk (1984), admitem que uma unidade entonacional pode ser 

segmentada por causa de fatores como a extensão do constituinte, porém 

consideram que é uma decisão do falante separar um ato, independentemente de 

fatores fonológicos, e que a intenção do falante seria mostrar o que está em foco no 

momento da produção do texto. Para eles, o falante aciona um padrão entonacional 

que, organizado em duas estruturas, promove sentido diferente daquele 

apresentado em uma etapa, de forma integrada. No caso específico do nosso 

corpus, a nossa análise abrangeu da sílaba até o grupo clítico. 

  



45 
 

APÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E MARCO TEÓRICO RELEVANTE À PESQUISA 

O livro mais tradicional da fonética espanhola, o Manual de pronunciación 

española de Tomás Navarro Tomás, cuja primeira edição é de 1918/198215, quando 

aborda o modo de articulação, classifica os sons em: oclusivos, fricativos, 

africados, vibrantes, semiconsoantes e vogais. No caso dos sons pesquisados 

na nossa tese, tivemos que nos focar na descrição que o autor dá aos fricativos: 

Articulações fricativas: órgãos em contato incompleto; o canal 
vocal se reduz a algum dos seus pontos de forma a aproximá-
los e por onde o ar sai constrito, produzindo com o seu roce um 
ruído mais ou menos forte: β, f, θ, z, ð [...] ɣ.16 
 
 

O autor diz que as fricativas também podem ser chamadas – com menos 

propriedade – de espirantes, constritivas e contínuas, mas não explica por que 

ele acha essa nomenclatura inadequada. É possível perceber que para Navarro 

Tomás só existe um tipo de constrição entre as oclusivas e as vogais: o fricativo, 

porque, para ele, as semiconsoantes e as semivogais são simples movimentos de 

transição entre as fricativas e as vogais.  

Navarro Tomás (1982 [1918]), em suas considerações sobre a pronúncia das 

consoantes em espanhol, diferencia as oclusivas sonoras [b, d, g] das que ele 

considera como seus alofones fricativos [β, ð, ɣ]. Sobre este último grupo, o autor diz 

que são:   

[…] três articulações particularmente características da língua 
espanhola [...] geralmente desconhecidas em francês, em 
inglês e em muitos outros idiomas; em espanhol, ao contrário, 
são tão frequentes que quase não há uma frase na qual não 
apareçam várias vezes, sendo muitos casos nos que alguns 
destes sons se repetem ou se combinam inclusive dentro de 

 
15 Nesta tese usamos a edição de 1982. 
16 Tradução nossa para: “Articulaciones fricativas: Órganos en contacto incompleto; el canal vocal se reduce en 

alguno de sus puntos a una estrechez por donde el aire sale constreñido, produciendo con su rozamiento un ruido 

más o menos fuerte: β, f, θ, z, ð [...] ɣ”. 

C 
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uma mesma palavra: obrigado, agradável, avinagrado, 
comedido, etc.17 (NAVARRO TOMÁS, 1982:80).  

 

Também acrescenta que “en cuanto a los extranjeros que pretendan hablar 

español, puede asegurarse que sin el dominio de estos sonidos su lenguaje se 

hallará siempre muy lejos de la pronunciación española correcta” (NAVARRO 

TOMÁS, 1982 [1918]: 81). Atualmente, sequer cabe discutir a afirmação do autor 

sobre o fato de que quem não domine estes sons estará longe da pronúncia 

espanhola “correta” – até porque ele tinha outras condições em 1918 – porque, 

apesar da homogeneidade relativa deste idioma e da facilidade de comunicação 

entre os países hispano-falantes, “não podemos negar a realidade dialetal do 

espanhol, a sua diversidade geolingüística e as suas múltiplas manifestações” 

(MORENO: 2014, 03). Como determinar, então, qual seria a pronúncia correta? No 

entanto, este livro tem a sua importância como marco e precursor dos estudos de 

fonética e fonologia da língua espanhola. 

Seguindo a tradição de Navarro Tomás (1982 [1918]), outros autores, como 

Quilis (1999), também classificam os sons [β, ð, ɣ] como fricativos. No entanto, Quilis 

(1999) divide a classe de consoantes fricativas em dois grupos: as que possuem 

domínio de ressonância nas zonas de baixas frequências, e as que as possuem em 

altas frequências. Dentro de semelhante classificação, os sons [β, ð, ɣ] são 

considerados por ele como de ressonâncias baixas. Afirma o autor:  

[...] a primeira coisa que distingue claramente os alofones 
fricativos dos oclusivos [b d g] é a presença, no espectro dos 
primeiros, de zonas de frequência mais ou menos amplas e 

 
17  Tradução nossa para: “[…] tres articulaciones particularmente características de la lengua española [...] 

generalmente desconocidas en francés, en inglés y en muchos otros idiomas; en español, por el contrario, son tan 

frecuentes que apenas hay frase en que no aparezcan varias veces, siendo muchos los casos en que algunos de 

estos sonidos se repiten o se combinan aun dentro de una misma palabra: obligado, agradable, avinagrado, 

comedido, etc.” 
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mais ou menos intensas, que se aproximam, na sua 
configuração aos fonemas vocálicos18. (QUILIS, 1999:259) 

 

Além disso, para o autor, todos estes sons possuem um ruído mais ou menos 

forte. E essa é a mesma postura existente na fonética espanhola tradicional, desde 

Ramón Menéndez Pidal (1985) que foi mantida, seguida desde então e aparece na 

atualidade em outros autores como Gili Gaya (1988), Quilis & Fernández (2003), 

Massone & Manrique (1985) – para o espanhol falado na Argentina–, Gil (1988), 

Quilis, (1993) entre outros. Para todos estes autores, existe a ideia clara de que, nas 

fricativas, do ponto de vista articulatório, o contato é incompleto e o ar, por sair 

constrito, roça nos órgãos e produz um ruído. Destacam-se, portanto, três elementos 

na produção dos sons fricativos: canal estreito, roce e ruído. Ainda para estes 

autores, parece que a única alternativa às oclusivas – dentro das consoantes – são 

as fricativas. Ou seja, se não ocorrer uma oclusão, o som será fricativo. 

Martinet (1980:81) distingue dois tipos de articulações contínuas: 

a) fricativas: articulação firme, fechada, com atrito do ar e onde é possível ouvir 

a fricção. 

b) espirantes: articulação relaxada, aberta, sem atrito do ar e onde não se ouve 

nenhuma fricção. 

No entanto, na fonética tradicional desde Navarro Tomás (1982 [1918]), 

contínuas, fricativas e espirantes são tratados como sinônimos e é Martinet (1980) 

quem estabelece essa primeira distinção colocando o termo contínuas para 

representar uma categoria e dentro dele, duas subclasses diferentes entre si: 

 
18 Tradução nossa para: “[...] lo primero que distingue claramente los alófonos fricativos de los oclusivos [b d g] 

es la presencia, en el espectro de los primeros, de zonas de frecuencia más o menos amplias y más o menos 

intensas, que se aproximan en su configuración a los formantes vocálicos”. 
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fricativas e espirantes. Veiga (1985:256), seguindo Martinet (1980), propõe a 

classificação de oclusivos fracos, soltos ou relaxados. Isto é, para este autor, e a 

partir de uma postura fonológica, estes sons deveriam ser considerados como 

oclusivos, mas para ele, seriam um tipo de “consoantes contínuas” e a denominação 

de oclusivo ou oclusivo relaxado seria dada a partir dos dados fonéticos e 

articulatórios disponíveis. Todos os autores anteriormente mencionados são 

clássicos e apresentam visões prescritivas da língua, apesar de os últimos (Veiga e 

Martinet) serem um pouco mais flexíveis e darem outras possibilidades de pronúncia 

dos sons oclusivos que não a fricativa. 

Os estudos descritivos de Alarcos (2015 [1950]) e Martínez Celdrán (1991) 

discordam de Veiga (1985) porque são contrários à inclusão de [β ð ɣ] dentro dos 

oclusivos (mesmo que seja um “oclusivo relaxado” porque, para eles, não existe 

nenhuma oclusão) e afirmam que não é possível classificar fonologicamente /b d g/ 

como oclusivos ou ininterruptos quando apresentam alofones que não o são porque 

quebraria o princípio da unidade fonológica: “el fonema permanece intacto en todas 

sus representaciones, el fonema no es otra cosa que un haz de elementos 

diferenciales constantes" (JAKOBSON, 1976:430).  

Catford (1977) indica que o termo aproximante19 foi usado pela primeira vez 

por Ladefoged no livro A Phonetic Study of West African Languages de 1964. O 

autor (1977:118) delimita o uso do termo e o coloca juntamente com os outros tipos 

de constrição. Para Catford (1977), articulatoriamente, há um continuum de graus 

possíveis de abertura que iriam desde o fechamento total de uma oclusiva até a 

 
19 Em 1979, o termo approximant aparece pela primeira vez na nova versão do International Phonetics 
Alphabet (IPA). 
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abertura total de uma vogal como [a] e propõe quatro segmentações: oclusivos, 

fricativos, aproximantes e ressonantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Continuum de abertura de Catford 

 

Catford (1977) diz que as oclusivas se caracterizam pelo fechamento 

absoluto; as fricativas por ter o canal da passagem do ar pequeno e isso levar a 

uma corrente de ar sempre turbulenta tanto nas surdas quanto nas sonoras; as 

aproximantes por possuírem um canal da passagem do ar bem maior, o que faz 

com que a corrente de ar seja turbulenta só nas surdas, mas nunca nas sonoras; e 

as ressonantes pelo canal bucal com uma abertura maior que 100mm2, sendo 

maior, portanto, que o canal glotal. Neste caso, seriam ressonantes as vogais 

médias e as abertas. 

As diferenças entre Catford (1977) e Ladefoged (1982) aparecem em dois 

aspectos: ao contrário de Catford, Ladefoged não considera que as aproximantes 

possuam turbulências e, portanto, não inclui os sons surdos; mas admite as vogais 

mais abertas dentro desta categoria. Em 1982, Ladefoged definiu como 

aproximante: “a aproximação de um articulador em direção a outra, mas sem que o 
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canal seja estreitado de tal forma que é produzida uma corrente de ar turbulenta. 

Todas as vogais e (em muitas formas de inglês) /j, l, r, w/ são aproximantes”20. 

Como é possível observar, Catford define as aproximantes pela abertura do 

canal supraglótico em comparação ao glótico fazendo essa quadruple classificação 

dos sons da fala (Figura 7), enquanto Ladefoged, ao contrário, se pauta 

fundamentalmente nas turbulências do ar e na abertura do canal supraglótico, e só 

aceita três categorias: oclusivas, fricativas e aproximantes. Martínez Celdrán 

(1991) afirma que é evidente que dentro da categoria de aproximantes é possível 

incluir várias subcategorias: obstruentes, glides, líquidas e vogais. Catford 

(1977:146) faz uma referência específica à língua espanhola – uma das primeiras 

com a denominação do termo aproximante – quando diz que “a fricativa bilabial 

sonora [β], variando à aproximante, é a forma intervocálica de /b/ na maioria das 

variedades do espanhol”21. Ao dizer que o arquifonema [B] é fricativo, talvez o autor 

esteja sendo influenciado pela fonética espanhola tradicional mesmo notando 

auditivamente que é uma realização aproximante e sem especificar de que “maioria 

de variedades” do espanhol estaria falando. Canepari (1979:269) dedica um capítulo 

à fonética do espanhol no qual diz claramente que [β̞ ð̞] são aproximantes, mas não 

inclui a variante do fonema velar /g/ nesta classificação e, também não explica o 

porquê desta exclusão.  

Martínez Celdrán (1985:96), a partir de um estudo feito com 20 estudantes 

espanhóis do sexo masculino, e dos quais ele indica possuírem um “castelhano 

estándar” apresenta dados acústicos (Tabela 1), obtidos em contextos controlados 

 
20 Tradução nossa para: "The approach of one articulator toward another but without the tract being narrowed to 

such an extent that a turbulent airstream is produced. All vowels and (in many forms of English) /j, l, r, w/ are 

approximants" (p. 277) 
21 Tradução nossa para: “voiced bilabial fricative [β], varying to approximant, is the intervocalic form of /b/ in 

most varieties of Spanish”. 



51 
 

com frases portadoras das palavras que ele queria estudar – todas em contexto 

intervocálico – sobre a duração dos alofones de /b d g/ em comparação aos seus 

pares mínimos /p t k/ e às suas respectivas possíveis realizações, segundo este 

autor como: oclusivas [b d g] – depois de pausa (#) e nasal (N), aproximantes 

fechadas [b̞ d̞ g̞] e aproximantes abertas [β̞ ð̞ ɣ̞] – nos demais casos: 

Tabela 1: Dados acústicos de duração dos alofones 

[p t k] [b d g] [b̞ d̞ g̞] [β̞ ð̞ ɣ̞] 
milésimos de 

segundo 87,66 57,18 55,65 50,53 

(Fonte: MARTÍNEZ CELDRÁN, 1985) 

 

O que o autor caracteriza como uma aproximante fechada (Figura 8) possui a 

imagem de realização de uma oclusiva, mas sem a barra de explosão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                e    l       b̞    á    ɾ    k      o 

Figura 8: Exemplo de aproximante fechada [b̞] 

 

Já no caso do que seria uma aproximante aberta (Figura 9), observa-se 

somente uma pequena diminuição da intensidade entre as vogais vizinhas: 
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      é                   ɣ̞                  e 

Figura 9: Exemplo de aproximante aberta [ɣ̞] 

 

Os espectrogramas anteriores mostram o que Martínez Celdrán (1991) 

entende por aproximantes fechadas e abertas e o seu claro contraste com as 

fricativas e oclusivas. Ou seja, com relação à diferença entre oclusivas e 

aproximantes, as aproximantes não possuem a barra de explosão; e no caso das 

fricativas, as aproximantes não apresentam o fechamento do canal que produzem a 

fricção. Apesar de o autor não admitir a realização oclusiva em um contexto que não 

seja posterior a pausa ou nasal, é interessante observar que a sua caracterização 

para “aproximante fechada” é, em linhas gerais, a de uma oclusiva, sem a barra de 

explosão e acreditamos que isso pode propiciar uma abertura para a aceitação 

desta pronúncia fora do âmbito da variação. 

Além das classificações anteriores de abertas e fechadas, Martínez Celdrán 

(2013:17) também introduz posteriormente o que ele chama de aproximante 

vocálica (Figura 10): que seria praticamente quase o mesmo som de uma 

aproximante aberta, mas apresentaria algumas diferenças visuais no espectrograma 

porque as fronteiras com as vogais vizinhas são muito indefinidas e ele só seria 

perceptível por via auditiva porque a sua imagem não está clara e somente a curva 

de intensidade permite determinar onde se encontra: 
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Figura 10: Exemplo de aproximante vocálica (Martínez Celdrán) 

 

Tomás Navarro Tomás (1982 [1918]) caracterizou as fricativas pelo ruído que 

produzem quando o ar roça nos órgãos. O ruído pode ser medido objetivamente 

através da "passagem por zero" (zero crossing). Ou seja, na abcissa do oscilograma, 

medimos o tempo e, na ordenada, a amplitude. Se medirmos quantas vezes a onda 

cruza a linha central que representa o zero, tanto em tempo quanto em amplitude, 

teremos a medida objetiva do ruído, já que, por definição, possui um espectro 

contínuo. Em um estudo realizado para o espanhol da Argentina (Tabela 2) feito por 

Santagada & Gurlekian (1989:372), foram obtidos os seguintes dados de passagem 

pelo ponto zero destes alofones: 

Tabela 2: Dados de zero crossing 

 vogais consoantes 

[β̞] 1388 969 

[ð̞] 1395 1671 

[ɣ̞] 1386 1515 

[l] 1377 1528 

   

[z] 1432 3291 

[s] 1392 3800 

(Fonte: Santagada & Gurlekian, 1989) 
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Médias: 

vogais = 1395 

aproximantes = 1385 

fricativas = 3545 

 

Os dados das vogais foram tomados a partir das vogais que rodeavam as 

consoantes estudadas (i-i, a-a, u-u). Como é possível observar, as vogais têm 

praticamente o mesmo valor médio das aproximantes e há três grupos entre as 

consoantes: /b/ se destaca pelo seu valor muito baixo; [d, g, l] possuem valores 

próximos entre si e são um pouco maiores que os valores vocálicos. Por último, /z/ e 

/s/ se destacam pelos seus valores tão altos que dobram aos das outras consoantes. 

Isto mostra o ruído existente na passagem por zero em [z] e [s] em comparação às 

outras consoantes estudadas e dá base aos autores para afirmar que [β̞ ð̞ ɣ̞] não 

podem ser considerados fricativos como [z] e [s] conforme defendiam os foneticistas 

clássicos da língua espanhola. 

Nos estudos de fonética descritiva, /b d g/ possuem dois alofones que são 

caracterizados, na bibliografia consultada, como oclusivos e aproximantes 

(MARTÍNEZ CELDRÁN, 2013; GIL, 2007; LLISTERRI, 2015). Os alofones 

aproximantes não são classificados como oclusivos propriamente devido às suas 

características anteriormente mencionadas e nem como fricativos, apesar de os 

foneticistas atuais admitirem que estes sons estariam mais próximos daqueles do 

que destes, pois as aproximantes são produzidas a partir de um relaxamento das 

oclusivas, mas deixam de ser uma porque falta o fechamento absoluto e a barra de 

explosão. Sendo assim, não poderiam ser sons oclusivos porque a falta deste último 

elemento perturbaria a sua identificação perceptiva nas posições onde aparece e, 
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também não poderiam ser fricativos porque não possuem ruído que é o elemento 

que caracteriza este som.  

No entanto, consideramos que estes estudos também falham quando, apesar 

de justificarem e descreverem de maneira mais coerente o porquê de um alofone 

aproximante e não um fricativo, não incluem a possibilidade de realização do alofone 

oclusivo em outros contextos que não só o depois de pausa e nasal, por exemplo. 

Ou seja, eles diferem dos foneticistas clássicos com relação à nomenclatura e à 

descrição e produção do alofone, mas mantém o contexto de realização.  

Resumindo, podemos dizer que: na fonética atual da língua espanhola, os 

alofones de /b d g/ estão em distribuição complementar e se realizam como 

oclusivos se vêm depois de pausa /#/ ou nasal /N/ e como aproximantes (fechadas 

ou abertas) nos demais contextos. A realização fechada ou aberta vai depender 

porque há uma gradação (MARTÍNEZ CELDRÁN, 1985:124) no relaxamento que 

implica uma maior ou menor abertura do canal supraglótico conforme este 

relaxamento seja menor ou maior respectivamente (Tabela 3). Assim, esse maior ou 

menor relaxamento tem uma relação inversa entre duração e intensidade: 

Tabela 3: Características das aproximantes 

 aproximante fechada aproximante aberta 

duração + - 

intensidade - + 

abertura bucal - + 

estrias no espectrograma - + 

relaxamento - + 

(Fonte: MARTÍNEZ CELDRÁN, 1985) 

 

No âmbito da variação em língua espanhola, há muitos trabalhos que 

abordam a pronúncia dos fonemas oclusivos sonoros, por exemplo, prescritos, pelos 
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autores mencionados anteriormente somente ou como fricativos ou como 

aproximantes. Em Rosenblat (2002:202) encontramos que uma das características 

distintivas da pronúncia de El Salvador, Honduras e Nicarágua é a frequente 

conservação de [b d g] como oclusivas não só depois de pausa e nasal, mas 

também depois de /l/, /ɾ/, /s/, /y/ e /ʋ/. Canfield (1962) acrescenta que as variedades 

oclusivas são também “alófonos libres” na Costa Rica e na Colômbia, enquanto que 

na Bolívia e na serra equatoriana só aparecem depois de /s/. 

De acordo com Caravedo (apud LIPSKI, 1994), na zona dialetal de Lima, o 

fonema /d/ intervocálico se perde inclusive nos estilos de fala mais formais e 

inclusive o /b/ intervocálico não é pronunciado com frequência. Ainda em Lipski 

(1994), encontramos a afirmação de Escobar que diz que as oclusivas sonoras se 

resistem a desaparecer nas regiões altas do Peru, e especialmente entre os falantes 

bilíngues se conserva a pronúncia oclusiva em contextos intervocálicos. 

Torreblanca (1980) traz uma discussão muito interessante sobre os fonemas 

/b d g/ porque não se limita somente às características acústicas já descritas destes 

sons e aos contextos fonéticos nos quais eles são produzidos, mas diz que o estilo e 

a velocidade do discurso pode propiciar que o segmento se realize como oclusivo, 

por exemplo, independentemente de se está depois de pausa ou nasal. O autor cita 

o livro Spanish Phonology de James W. Harris 22 , no qual há uma distinção 

relacionada com a velocidade de quatro estilos de discurso (relacionados com a 

música): largo, andante, allegretto e presto. No estilo largo, o discurso é muito lento 

e cuidadoso (geralmente usado para falar com estrangeiros ou desfazer mal-

entendidos); no andante, o discurso é mais ou menos lento e cuidado (usado para 

 
22 HARRIS, J. W. (1969). Spanish Phonology. Massachusetts: MIT Press. 
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dar conferências, aulas, etc.); o allegretto é o discurso mais ou menos rápido e 

coloquial que se alterna, frequentemente, com o andante na metade do parágrafo ou 

da oração; e o presto: muito rápido e completamente descuidado. 

Nesta mesma linha, Correa & Rebollo (2012) fizeram um estudo sobre o 

espanhol da região rio-platense e afirmaram que os fonemas /b d g/ nesta variedade 

em posição intervocálica podem se realizar dentro de um continuum de sons: 

oclusivos surdos [p t k], sonoros [b d g], fricativos [β ð ɣ], aproximantes [w j] ou até 

mesmo, a elisão (zero fonético Ø). A articulação mais ou menos tensa também vai 

variar conforme fatores sociais, fatores pragmáticos informativos ou expressivos e 

fatores contextuais (posição intervocálica, tonicidade, vozeamento). Ou seja, os 

autores apresentam uma visão muito mais ampla das possíveis realizações destes 

fonemas porque saem da análise prescritiva das características acústicas + contexto 

fonético. Ainda acrescentam que mais escolaridade, mais distância interpessoal, 

menos velocidade da fala (número de sílabas por segundo) favorecem as 

realizações mais tensas, assim como os contextos pragmáticos com mais peso 

informativo (foco, tópico, ênfase) ou com mais afetividade negativa. 

A Nueva gramática de la lengua española: fonética y fonología (2011) da Real 

Academia Española e da Asociación de Academias de la Lengua Española, apesar 

de afirmar que os alofones oclusivos [b d g] aparecem em espanhol depois de pausa, 

nasal ou em posição inicial e que aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] aparecem nos demais 

contextos, apresentam uma descrição bastante detalhada dos processos de 

variação dos alofones de /b d g/ relacionados com a estrutura da sílaba, com o 

contexto e nas diferentes zonas hispano-falantes. 

A gramática (2011:145) explicita que em posição de ataque silábico, a 

distribuição dos alofones oclusivos e aproximantes é muito complexa em grandes 
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áreas do mundo hispânico. Há contextos cuja pronúncia exclamativa ou enfática 

pode determinar o surgimento de alofones oclusivos ou aproximantes. Também nas 

regiões da América Central ou em algumas outras áreas da Hispano-América, as 

realizações habitualmente aproximantes podem ser pronunciadas como oclusivas 

principalmente depois de [l], [ɾ], [s], [i]̯ e [u̯].  

A articulação oclusiva depois de [s] também foi documentada em Bolívia, na 

serra equatoriana e em vários lugares do México. Além disso, registraram o alofone 

oclusivo em posição intervocálica. Descrevem também que em muitas áreas 

hispano-americanas, os alofones oclusivos convivem com os aproximantes em 

posição inicial de sílaba e, mesmo que na América Central, os alofones de /b d g/ 

sejam aproximantes em posição intervocálica, nos demais contextos e dependendo 

das regiões, as realizações oclusivas e aproximantes se alternam com diferentes 

frequências. 

Também há casos de realizações oclusivas em vez de aproximantes, depois 

de alguns contextos específicos, em México, Porto Rico, República Dominicana e 

Argentina. No espanhol da região amazônica do Peru, o alofone oclusivo aparece 

em posição intervocálica e no norte do Uruguai, na fronteira com o Brasil, 

aparecem realizações oclusivas de /b/ e /d/ também em contextos intervocálicos. 

Vale ressaltar a perda do fonema /d/ em posição intervocálica que pode dar 

lugar a várias “soluções” dependendo dos segmentos fônicos com os quais esteja 

em contato: fusão, ditongação ou elisão. Este processo de variação é complexo e 

registra uma grande diversificação de uso. É muito frequente na Península, nas Ilhas 

Canárias e no espanhol hispano-americano foram observados muitos casos de 

perda do alofone aproximante [ð̞] em posição inicial de sílaba. Em Nicarágua, 
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Guatemala, Costa, Panamá e República Dominicana é comum que a pronúncia do 

alofone aproximante de /d/ se mantenha. Já em El Salvador, Porto Rico, Bolívia e na 

costa colombiana, este fonema sofre elisão nas terminações de particípio passado e 

em -ida. Também no espanhol da costa peruana, os alofones de /b d g/ 

desaparecem em posição intervocálica e no Chile e na Espanha, esta perda alcança 

os chamados “falantes cultos” da língua, pelo que não está relacionado a nenhum 

vulgarismo americano. 

Historicamente, se nos remetemos à noção de lei fonética dos antigos 

comparatistas, renovada principalmente pelos linguistas alemães do final do século 

XIX, particularmente por W. Wundt (apud WARTBURG, 1991), que afirma que “as 

regras fonéticas não têm exceção, a menos que sejam anuladas por outras que 

devem ser interpretadas como uma conformidade sem exceção a estas leis”, a 

evolução dos fonemas /b d g/ em língua espanhola, apontam variações que vão 

desde a existência do alofone fricativo [β] como fonema /β/ propriamente dito no 

castelhano medieval – correspondendo à grafia de v tanto em contexto intervocálico 

quanto em início de palavra23 – aos típicos fenômenos de mudanças de sons que 

podem ocorrer em uma língua: assimilação, dissimilação, perda, inserção e 

 
23 No castelhano medieval a grafia v tinha correlação com o som /β/. Com o apoio de escritos e rimas da época, 

Penny (2002:96-98) encontra que há um contraste – em muitas posições entre uma bilabial oclusiva sonora /b/ 

(grafia b) e uma bilabial fricativa sonora /β/ (grafia v). Este contraste é evidente em posição intervocálica: 

cabe: ['kabe] (pres. ind. de caber < CAPIT) / cave: ['kaβe] (pres. subj. de cavar < CAVET) 

Era provável que este contraste acontecesse em posição inicial, quando a palavra era precedida por vogal ou por 

certas consoantes:  

/b/: bienes: ['bjenes] (< BENE) / /β/: vienes: ['βjenes] (< VENĪS) 

O autor também afirma que o castelhano medieval não distinguia os sons resultantes de /B/ e /V/ intervocálicos, 

mas que representava ambos com a grafia v. 
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metátese (LASS, 1984/1985: 171-190)24. Se colocássemos estes fenômenos em 

formato de fórmulas, teríamos: 

Assimilação: AB > AA’ 

Dissimilação: AA’ > AB 

Perda: A > Ø 

Inserção: Ø > A 

Metátese: AB > BA 

 

Nos quais, A e B representam os segmentos com características diferentes; A’ 

representa traços de outro segmento em A e Ø representa a ausência de um 

segmento. 

Penny (2002:96-98) e Martinet (1980:365-420) afirmam que o processo de 

debilitação dos fonemas oclusivos em posição intervocálica continua presente no 

espanhol atual e pode chegar inclusive à sua perda. Outra característica é que o 

espanhol como resultado espontâneo da sua evolução desde o latim, não apresenta 

alofones oclusivos em posição de coda silábica, excetuando os cultismos.  

Sola (2015:24) apresentou uma tabela na qual resume a terminologia usada 

pelos principais autores que abordam o tema das aproximantes no espanhol: 

 
24 Estes cinco tipos de mudança de som são considerados universais (COMPANY & CUÉTARA, 2014), apesar 

de autores como Penny (2002:34-37) ou Quilis (1999:80-83) determinarem outra tipologia, não são muito 

diferentes na sua essência e, em um sentido estrito, todos se referem às mesmas cinco mudanças. 
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Figura 11: Tabela resumo (Fonte: SOLA, 2015). 

 

Com relação à revisão bibliográfica destes sons no português do Brasil, 

analisamos principalmente Seara, Nunes & Lazzarotto-Volcão (2015), Barbosa & 

Madureira (2015), Silva (2001) e Callou & Leite (2001) porque, ao contrário do que 

acontece no espanhol, estes sons em português possuem homogeneidade e os 

teóricos estão de acordo com respeito às suas realizações e nomenclatura. 

Seara, Nunes & Lazzaroto-Volcão (2015:72) define os sons /b d g/ como 

oclusivos e dizem que são produzidos com uma “obstrução total e momentânea do 

fluxo de ar nas cavidades supra glóticas, realizada pelos articuladores”. Dão como 

exemplos as palavras: bata [batɐ], cada [kadɐ] e paga [pagɐ] entre outras que, no 

espanhol, excetuando o contexto de [b], se realizariam como aproximantes e não 

como oclusivas. Afirmam ainda que, no caso do português, os fonemas possuem um 

alofone também oclusivo: /b/ - [b]; /d/ - [d]; /g/ - [g] e /d/ teria, além disso, um alofone 

africado [d͡ʒ] em distribuição complementar com [d], aparecendo sempre diante de [i] 

e [d] nos demais casos. 
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Em seu Manual de Fonética Acústica Experimental, com aplicação a dados do 

português, Barbosa & Madureira (2015) dizem que a produção das consoantes 

oclusivas ocorre em duas fases. Na primeira, dá-se a oclusão momentânea do trato 

vocal, seguida da fase de sua liberação. Durante a fase de oclusão, a pressão de ar 

aumenta progressivamente na cavidade oral. A segunda fase é iniciada pela 

abertura da oclusão e finalizada com um breve ruído, que é denominado na literatura 

como plosão ou burst. Do ponto de vista acústico, observa-se, nas oclusivas 

vozeadas, no espectrograma de banda larga, a presença de barra de vozeamento, 

que representa a vibração de pregas vocais, seguida de um breve intervalo de ruído 

(burst). Para as oclusivas vozeadas, a pressão intraoral não é tão elevada, visto que 

esta é parcialmente dissipada durante a vibração das pregas vocais. 

Silva (2001:37) também afirma que /b d g/ são oclusivos, uniformes em todos 

os dialetos do português brasileiro – sendo que /d/ pode ocorrer com articulação 

alveolar ou dental –, e todos os alofones apresentados para estes fonemas têm uma 

realização oclusiva e no caso de /d/, oclusiva ou africada [d͡ʒ] diante de [i]. 

Em Callou & Leite (2001:56), encontramos a mesma definição: fonemas 

oclusivos com o seu correspondente alofone biunívoco também oclusivo e /d/, além 

do alofone oclusivo [d] com o alofone africado [d͡ʒ] em distribuição complementar 

diante de [i]. 

Na língua portuguesa, ao contrário do que vimos na bibliografia da língua 

espanhola, não encontramos falta de consenso entre os teóricos da área, em parte, 

talvez pelo fato de o português não possuir as realizações aproximantes como tal no 

seu alfabeto fonético em nenhuma das variedades estândares e abstratas da língua. 
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Vale ressaltar mais uma vez que, entendemos o curto alcance das 

generalizações, mas tendo em conta a variação constitutiva do nosso corpus, e a 

consciência de que, ao realizar uma análise de dados obtidos de um corpus de fala 

espontânea, nos enfrentamos a fenômenos muito diversos, todas estas 

caracterizações se referem a uma língua idealizada e são necessárias para que 

possamos levar adiante a nossa pesquisa. 

 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS 

As características espectrais de um segmento fonético são fortemente 

influenciadas pelos segmentos subjacentes; por isso a utilização de um fone dentro 

de um contexto fonético muito diferente do qual ele foi extraído pode gerar 

descontinuidades espectrais significativas. Sendo assim, espera-se que os 

espectrogramas dos fonemas analisados apresentem algumas características que 

os identifiquem como tal.  

Como nesta tese pretendemos analisar a articulação dos alofones de /b d g/ 

na produção dos professores de espanhol como LE, apresentaremos a seguir as 

características espectrais das oclusivas vozeadas, das fricativas e das 

aproximantes no intuito de verificar a sua incidência ou não no nosso corpus. 

 

 

 2.1.1. OCLUSIVAS VOZEADAS 

Como já mencionamos anteriormente, desde o ponto de vista articulatório, a 

realização das oclusivas compreende duas fases: uma de fechamento e outra de 

abertura. Na primeira, os órgãos articulatórios entram em contato e criam um 
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obstáculo total para a saída do ar e, na segunda, eles se separam bruscamente. 

Desde o ponto de vista acústico, as oclusivas, na fase de abertura, apresentam uma 

zona muito breve de energia denominada barra de explosão e, no caso específico 

das oclusivas vozeadas, além da fase de fechamento, abertura e barra de explosão, 

também há a presença da barra de vozeamento que mostra a vibração das pregas 

vocais e se representa pelo F0 situado nas zonas de baixa frequência do 

espectrograma: 

Figura 12: Espectrogramas das sequências esperadas de [ba], [da] e [ga] em espanhol LM (Fonte: 

RAE, 2011). 

 

A representação do espectrograma da Figura 12 serve tanto para o português 

quanto para o espanhol porque as sílabas foram produzidas em laboratório e não 

pertencem a uma fala espontânea, mas sim ao que se espera da articulação desses 

fonemas em contextos ideais e abstratos de ambas as línguas. 
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2.1.2. FRICATIVAS 

Os fonemas fricativos se caracterizam pelo fato de que, durante a sua 

realização, cria-se um obstáculo parcial na cavidade oral e o ar, ao exercer pressão 

para sair, produz uma fricção. A onda sonora correspondente a esta classe de sons, 

é chamada de ruído.  

O espanhol possui dos subsistemas de consoantes fricativas: o seseante e o 

distinguidor. O chamado subsistema seseante possui quatro fonemas fricativos: /f/, 

/x/, /s/ e /ʝ/. Neste subsistema, o fonema /s/ apresenta vários alofones e o mais 

frequente é a realização [s]̪, de articulação pré-dorsal. Já o subsistema distinguidor 

apresenta cinco fonemas fricativos: /f/, /θ/, /s/, /ʝ/ e /x/. Este subsistema, ao contrário 

do seseante, distingue os fonemas /θ/ e /s/ cujos alofones mais frequentes são, 

respectivamente, o fricativo interdental [θ] e o [s]̺ de articulação apical. A existência 

destes dois subsistemas de fonemas fricativos em espanhol é devido a causas 

diacrônicas. 

Desde o ponto de vista articulatório, os sons fricativos se distinguem pela 

zona de articulação: labiodental em [f], interdental em [θ], alveolar em [s]̺, dental em 

[s]̪, palatal em [ʝ] e velar em [x]. Pela ação das pregas vocais, são surdos os sons [f], 

[θ], [s] e [x] e sonoro o som [ʝ]. 

Desde o ponto de vista acústico, os fonemas fricativos são sons aperiódicos, 

resultado da fricção ou turbulência que o ar causa ao passar pelo estreito canal 

constituído pelos órgãos articulatórios. No espectrograma, a energia sonora 

aperiódica é refletida em diferentes zonas da escala de frequência correspondentes 

aos sons surdos [f], [θ], [s]̺, [s]̪, [x] e ao sonoro [ʝ]. e ao sonoro:  
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Figura 13: Espectrograma da sequência [fa] (Fonte: RAE, 2011). 

 

 
Figura 14: Espectrograma da sequência [θa] (Fonte: RAE, 2011). 

 

 
Figura 15: Espectrograma da sequência [sa̺] com realização apical (Fonte: RAE, 2011). 
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Figura 16: Espectrograma da sequência [sa̪] com realização pré-dorsal (Fonte: RAE, 2011). 

 

 
Figura 17: Espectrograma da sequência [xa] (Fonte: RAE, 2011). 

 

 
Figura 18: Espectrograma da sequência [ʝa] (Fonte: RAE, 2011). 
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Cabe ressaltar que o som fricativo sonoro [ʝ] possui as mesmas 

características que os surdos no que diz respeito à energia aperiódica em zonas de 

frequência alta. A vibração das pregas vocais é perceptível na barra de vozeamento: 

um formante situado nas zonas de frequência grave. Com relação aos fonemas 

fricativos em língua portuguesa, podemos resumi-los na tabela fonética consonantal 

a seguir: 

 
 

Tabela 4: Características das fricativas no Português do Brasil 

Símbolo 
Classificação do 

segmento 
consonantal 

Exemplo 
ortográfico 

Transcrição 
fonética 

Observação 

/f/ 
Fricativa 
labiodental 
desvozeada 

faca [ˈfaka] 
Uniforme em todos os dialetos do português 
brasileiro. 

/v/ 
Fricativa 
labiodental 
vozeada 

vaca [ˈvaka] 
Uniforme em todos os dialetos do português 
brasileiro. 

/s/ 
Fricativa 
alveolar 
desvozeada 

sala 

caça 

paz 

[ˈsala] 

[ˈkasa] 

[ˈpas] 

Uniforme em início de sílaba em todos os 
dialetos do português brasileiro podendo ocorrer 
com articulação alveolar ou dental. Marca 
variação dialetal em final de sílaba: paz, vasta. 

/z/ 
Fricativa 
alveolar 
vozeada 

Zapata 

casa 

paz 

[zaˈpata] 

[ˈkaza] 

[ˈpaz] 

Uniforme em início de sílaba em todos os 
dialetos do português brasileiro podendo ocorrer 
com articulação alveolar ou dental. Marca 
variação dialetal em final de sílaba: rasga. 

/ʃ/ 
Fricativa 
alveopalatal 
desvozeada 

chá 

acha 

paz 

[ˈʃa] 

[ˈaʃa] 

[ˈpaʃ] 

Uniforme em todos os dialetos do português 
brasileiro. Marca variação dialetal em final de 
sílaba: paz, vasta. 

/ʒ/ 
Fricativa 
alveopalatal 
vozeada 

já 

haja 

[ˈʒa] 

[ˈaʒa] 

Uniforme em todos os dialetos do português 
brasileiro. Marca variação dialetal em final de 
sílaba: rasga. 

/X/ 
Fricativa velar 
desvozeada 

rata 

marra 

mar 

carta 

[ˈXata] 

[ˈmaXa] 

[ˈmaX] 

[ˈkaXta] 

Pronúncia típica do dialeto carioca. Ocorre 
fricção audível na região velar. Ocorre em início 
de sílaba que seja precedida por silêncio e 
encontra-se no início da palavra: “rata”; em 
início de sílaba que seja precedido por vogal: 
“marra” e em início de sílaba que seja precedida 
por consoante: “Israel”. Em alguns dialetos 
ocorre em final de sílaba se seguido por 
consoante desvozeada: “carta” e quando 
coincide com o final da sílaba: “mar”. 
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Símbolo 
Classificação do 

segmento 
consonantal 

Exemplo 
ortográfico 

Transcrição 
fonética 

Observação 

/ɣ/ 
Fricativa velar 
vozeada 

carga [ˈkaɣga] 
Pronúncia típica do dialeto carioca. Ocorre 
fricção audível na região velar. Ocorre em final 
de sílaba seguida de consoante vozeada. 

/h/ 
Fricativa glotal 
desvozeada 

rata 

marra 

mar 

carta 

[ˈhata] 

[ˈmaha] 

[ˈmah] 

[ˈkahta] 

Pronúncia típica do dialeto de Belo Horizonte. 
Não ocorre fricção audível no trato vocal. Ocorre 
em início de sílaba que seja precedida por 
silêncio e, portanto, encontra-se no início da 
palavra: “rata”; em início de sílaba que seja 
precedido por vogal: “marra” e em início de 
sílaba que seja precedida por consoante: 
“Israel”. Em alguns dialetos ocorre em final de 
sílaba quando seguido por consoante 
desvozeada: “carta” e em final de sílaba que 
coincide com o final da palavra: “mar”. 

/ɦ/ 
Fricativa glotal 
vozeada 

carga [ˈkaɦga] 
Pronúncia típica do dialeto de Belo Horizonte. 
Não ocorre fricção audível no trato vocal. Ocorre 
em final de sílaba seguida de consoante vozeada. 

(Fonte: adaptado de SILVA, 2001:38-39) 

 

Podemos destacar que, enquanto o espanhol só apresenta um fonema 

vozeado para quatro não vozeados, o português possui o par mínimo vozeado para 

cada som desvozeado. Ou seja: [f – v], [s – z], [ʃ – ʒ], [X – ɣ], [h – ɦ]. 

A produção das consoantes fricativas vincula-se a uma condição diferenciada 

daquela das oclusivas, em que um estreitamento no trato vocal gera uma condição 

de turbulência do ar. O ruído gerado é contínuo, graças à obstrução parcial criada 

pela aproximação dos articuladores. Em termos acústicos, a turbulência corresponde 

à fricção com ruído de alta frequência. Na consoante fricativa vozeada é encontrada 

a barra de sonoridade ou barra de vozeamento, que é associada, fisiologicamente, à 

vibração das pregas vocais, geralmente com faixa de frequências abaixo de 400 Hz 

(BARBOSA & MADUREIRA, 2015). 
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 2.1.3. APROXIMANTES 

Enquanto que, na bibliografia consultada, não encontramos menção à 

articulação de sons aproximantes na língua portuguesa, na língua espanhola eles – 

[β̞ ð̞ ɣ̞] – aparecem como alofones de /b d g/ e em distribuição complementar com as 

realizações oclusivas [b d g].  

As realizações aproximantes apresentam características que as aproximam 

às vogais e as diferenciam das consoantes. Na sua articulação, o canal por onde sai 

o ar é mais largo que no da fricativa e, consequentemente, a fricção originada pela 

turbulência do ar ao passar entre os órgãos articulatórios, não é produzida. Desde o 

ponto de vista acústico, como não existe a obstrução, os formantes dos 

espectrogramas, são mais parecidos aos das vogais: 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Espectrograma da realização da aproximante [ð̞] na sequência [áð̞a] (Fonte: RAE, 2011). 

 

De acordo com a RAE (2011), os fonemas /b d g/ apresentam uma realização 

debilitada chamada aproximante e se articulam como [β̞ ð̞ ɣ̞] entre vogais e quando 

não estão precedidas de consoante nasal ou de pausa. Além disso, afirmam que “el 

fenómeno aparece en todo el dominio hispanohablante” (RAE, 2011):  
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Figura 20: Espectrograma das aproximantes abertas [β̞ ð̞ ɣ̞] em abogado. (Fonte: MARTÍNEZ 

CELDRÁN, 2003) 

 

A RAE (2011) também diz que, de forma generalizada, uma pronúncia 

exclamativa ou enfática favorece a realização dos alofones oclusivos [b d g] nas 

posições nas quais, em uma pronúncia neutra, os falantes costumam produzir [β ̞ð̞ ɣ̞]. 

Sendo assim, um hispano-falante que, em uma conversa informal, realize “Ahora voy” 

como [aoɾa’β̞oi]̯ pode pronunciar a mesma sequência como [aoɾa’boi]̯ em uma 

situação de comunicação que exija uma pronúncia enfática, por exemplo. 
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Figura 21: Realizações aproximantes das consoantes oclusivas sonoras (Fonte: RAE, 2011). 

 

 

2.2. DESCRIÇÃO DAS CONSOANTES OCLUSIVAS SONORAS NO ESPANHOL E NO PORTUGUÊS 

DO BRASIL 

A realização fonética das consoantes oclusivas compreende duas fases: uma 

de fechamento, na qual os órgãos articulatórios entram em contato e constituem um 

obstáculo total para a saída do ar, e outra de abertura na qual os órgãos 

articulatórios se separam. Como consequência desta pressão, o ar sai de forma 



73 
 

brusca e, no caso das oclusivas sonoras, do ponto de vista acústico, há a vibração 

das pregas vocais.  

De acordo, com a Nueva Gramática de la Lengua Española – Fonética y 

Fonología (2011) da Real Academia Española com a Asociación de Academias de la 

Lengua Española, os processos mais importantes que experimentam as consoantes 

em geral, e em especial as oclusivas, são os produzidos no domínio da sílaba:  

• em posição inicial ou de ataque silábico, os segmentos oclusivos sonoros 

sofrem modificações de índole diversa (relacionadas com as características 

do som anterior e do som seguinte), que determinam a aparição dos alofones 

aproximantes [β ̞ð̞ ɣ̞] em alguns contextos; 

• da mesma maneira, quando o segmento oclusivo ocupa a posição de coda, 

as variantes de realização que o segmento pode apresentar são muito 

abundantes; 

• algumas consoantes oclusivas, além disso, podem ser articuladas como coda 

simples (sub.ra.yar) ou como parte de um início complexo (su.bra.yar).  

• também afirmam que é preciso dar uma atenção especial aos processos de 

variação da aproximante [ð̞] em posição intervocálica porque a conservação 

pode alternar com a sua perda, e a sua articulação ou não depende de 

complexos fatores linguísticos, sociais, geográficos e estilísticos. 

 

Callou & Leite (2001:70) afirmam que, no português, “as consoantes não 

constituem centro de sílaba e aparecem sempre ao lado de uma vogal”. Sendo 

assim, dependendo da posição que a consoante ocupar na sílaba, haverá 

consoantes pré-vocálicas (posição explosiva) ou pós-vocálicas (posição implosiva); 



74 
 

sendo que em posição pós-vocálicas, o quadro de consoantes do português – ao 

contrário do espanhol – se reduz a alguns fonemas porque, mesmo na pronúncia 

culta, palavras como admirar ou obter, por exemplo, apresentam a inserção de uma 

vogal epentética entre as duas consoantes, desenvolvendo uma nova sílaba. Com 

relação à palavra, as consoantes podem estar em posição inicial, medial (há 

consoantes intervocálicas e não-intervocálicas) e final.  

 

 

2.2.1. OS FONEMAS /b d g/ NO ESPANHOL 

Na Nueva Gramática de la Lengua Española – Fonética y Fonología (2011) 

da Real Academia Española com a Asociación de Academias de la Lengua 

Española, encontramos uma tabela que representa a geometria dos traços 

distintivos dos fonemas obstruentes não-contínuos do espanhol: 

Tabela 5: Traços distintivos dos segmentos oclusivos sonoros no Espanhol 
 

 /b/ /d/ /g/ 

Consoante + + + 

Soante - - - 

Contínuo - - - 

Sonoro + + + 

Arredondado -   

Anterior  +  

Distribuído  -  

Alto   + 

Retraído   + 

(Fonte: RAE, 2011) 
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2.2.2. OS FONEMAS / b d g/ NO PORTUGUÊS DO BRASIL 

Com relação aos fonemas oclusivos sonoros do português, em Callou & Leite 

(2001:74)25 também encontramos uma tabela que apresenta um conjunto de traços 

que representaria o que as autoras chamam de a matriz fonológica destes sons: 

Tabela 6: Traços distintivos dos segmentos oclusivos sonoros no Português 
do Brasil 

 
 /b/ /d/ /g/ 

Consoante + + + 

Soante - - - 

Contínuo - - - 

Sonoro + + + 

Coronal - + - 

Anterior + + - 

Nasal - - - 

Lateral - - - 

(Fonte: Callou & Leite, 2001) 

 

Ao comparar as duas tabelas, podemos observar que os traços distintivos que 

uma e outra língua leva em consideração, diferem minimamente, mas são iguais nas 

características principais. 

 

  

 
25 Tabela adaptada. 
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APÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nossa tese pretende realizar uma análise da fala espontânea, ou seja, 

das realizações que ocorrem naturalmente em situações não controladas e que não 

estão supeditadas a fatores condicionantes que possam alterar a pronúncia do 

discurso.  

A partir da leitura de Sola (2015), também levamos em consideração as 

pesquisas realizadas por Machuca Ayuso (1997) na fala espontânea e que oferecem 

conclusões importantes sobre a caracterização das aproximantes propriamente, no 

que diz respeito à sua duração, intensidade, comportamento dos formantes e as 

transições “desde” e “até” as vogais adjacentes. 

A nossa pesquisa se justifica, sobretudo, pelo fato de que este tipo de estudo 

só se realizou, a partir de uma perspectiva do aluno, com foco no 

ensino/aprendizagem da língua espanhola e tentando que o mesmo alcançasse uma 

pronúncia tida como “correta”, mas sem levar em conta que o input recebido pode 

não conter os sons pretendidos para uma posterior pronúncia em LE e que, mesmo 

não os contendo, não significa que eles não possam ser pronunciados de outra 

maneira, perfeitamente inteligível e tão “correta”/aceitável quanto. 

 

 

3.1. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

• descrever, observar e comparar de maneira ampla para determinar as 

características acústicas dos alofones de /b d g/ presentes na produção oral de 

falantes avançados de espanhol como LE (professores do Estado do Rio de Janeiro). 

C 
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Objetivos secundários: 

• apontar algumas transferências acústicas que podem ocorrer na produção do 

espanhol como LE. 

• verificar se há características acústicas e próprias presentes na interlíngua 

estável dos professores brasileiros de espanhol LE do Estado do Rio de 

Janeiro 

• discutir (problematizar sobre) a existência do chamado “Espanhol do Brasil” e 

se as características encontradas podem ser consideradas como 

pertencentes a esta “variedade” da língua. 

 

 

3.2. HIPÓTESE 

A nossa hipótese é a de que, ao medir os fonemas que aparecerem nas 

gravações, os sons [β̞ ð̞ ɣ̞] não aparecerão ou talvez apareçam com uma frequência 

tão baixa a ponto de serem considerados irrelevantes na análise. Ou seja, os nossos 

informantes, apesar de possuírem uma produção avançada da língua espanhola, 

não realizarão estes alofones em uma gravação espontânea por eles não existirem 

na sua língua materna e pensamos que as realizações serão mais próximas às dos 

fonemas oclusivos da língua portuguesa /b d g/. 

 

 

3.3. METODOLOGIA 

Fizemos um levantamento e a respectiva revisão bibliográfica para observar e 

comparar a maneira como alguns autores, tanto do português quanto do espanhol, 

definem, caracterizam, contrastam e interpretam fonética e fonologicamente os 
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fonemas oclusivos: /b d g/ e os seus correspondentes alofones: [b, β- β̞]; [d, ð- ð̞]; [g, 

ɣ- ɣ̞]. Dentre estes autores, podemos destacar: Mattoso Câmara Jr. (1994), Callou & 

Leite (2001), Silva (2001, 1994), Seara, Nunes & Lazzaroto-Volcão (2015) e Hora & 

Matzenauer (2017) para o português; Quilis (1997, 1993), Navarro Tomás (1982 

[1918]), Martínez Celdrán (1991, 1985, 2013), Ferríz Martínez (2001), Gil Fernández 

(2007, 1988), Sola (2015) e dados da Real Academia Española com a Asociación de 

Academias de la Lengua Española (2011) para o espanhol.  

Na constituição do corpus, sabe-se que tanto o português quanto o espanhol 

são línguas que ocupam uma grande extensão territorial na Europa e, especialmente, 

na América. Por essa razão, ambas possuem numerosas variedades dialetais. Isso, 

de fato, constitui um fator complicador no empreendimento de uma descrição dessas 

línguas em qualquer um de seus níveis. Não há como abarcar, em uma investigação 

deste tipo, todas as possibilidades de produção de uma e outra língua com a imensa 

variação existente. Também não é fácil trabalhar com muitos informantes. Por isso, 

escolhemos analisar a produção oral de um determinado número de professores de 

espanhol do Estado do Rio de Janeiro com pelo menos 10 anos de experiência 

docente. Temos 20 informantes gravados e um total de 532 sons passíveis de 

análise. Medimos e analisamos todos eles com relação ao contexto de realização 

(anterior e posterior), duração (ms), categoria acústica, tonicidade, intensidade 

(anterior, central e posterior), presença/ausência de barra de explosão e 

vozeamento, presença/ausência de formantes e produção esperada ou não. 

Por tratar-se de uma análise acústica, a elaboração do corpus pressupõe uma 

excelente qualidade de gravação e com o máximo possível de isenção de ruídos e 

interferências, para submetê-las, posteriormente, à análise instrumental. Sendo 

assim, as gravações dos informantes foram realizadas com gravador digital de alta 
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resolução em um ambiente cotidiano, por se tratar de fala espontânea e tendendo a 

silencioso. Posteriormente, as gravações passaram por um filtro (no Audacity) para 

minimizar os ruídos de fundo. 

Gravamos os informantes de forma livre e pedimos que descrevessem e 

narrassem uma historieta do livro Sí, cariño do desenhista argentino, Quino, e 

depois retiramos desta gravação as palavras nas quais os alofones anteriormente 

mencionados apareceriam para medi-los e observar a sua respectiva realização. 

Esta historieta foi escolhida porque deduzimos que, pela história que precisava ser 

contada, apareceriam palavras com os fonemas que analisamos. 

Os dados foram sistematizados a partir de uma série de parâmetros 

estabelecidos em uma tabela de dados (ver anexo II) e os instrumentos de análise 

levaram em consideração os seguintes critérios: 

• a duração em ms do som analisado; 

• a existência ou não da barra de vozeamento na análise espectrográfica; 

• a existência ou não da barra de explosão; 

• a existência ou ausência de uma estrutura de formantes. Neste caso, o som 

seria aproximante e se observam os seguintes dados: 

o há ou não diminuição da energia no espectrograma com relação aos 

sons adjacentes? 

o nesse caso, se diferenciam ou não das vogais adjacentes? 

o os formantes são identificáveis ou não? 

• se houve a produção de uma elisão (a não produção do som); 

• se houve a fusão do som com uma vogal ou uma consoante; 
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• se houve a produção de um som não esperado ou a produção de um som 

híbrido ou qualquer outro fenômeno passível de ser analisado. 

 

Assim, o corpus foi transcrito (ver anexo I) de forma que pudéssemos coletar 

os valores produzidos por cada um dos informantes nos contornos fonológicos 

explicitados anteriormente, para compará-los com os valores esperados em 

espanhol como LM, a fim de analisar e descrever como se comportam estas 

emissões na produção oral dos informantes (ver anexo II). Também observamos se 

a realização dos sons corresponderia ao que se espera de uma emissão em 

espanhol (LM) ou se mantém características da língua materna – neste caso, o 

português – na língua estrangeira. 

Para isto, analisaremos os seguintes dados acústicos dos sons presentes no 

nosso corpus: 

• Vozeamento: vibrações das pregas vocais, cuja manifestação pode ser vista 

nos sonogramas por uma banda de frequência baixa ou pela barra de 

vozeamento que chega até uns 500Hz aproximadamente (MARTÍNEZ 

CELDRÁN, 1985). 

• Harmonicidade: estrutura de formantes no som para conformar os 

harmônicos. 

• Intensidade: potência do som, medida em dB. (decibéis). 

• Duração: tempo que se considera que dura o som ou as vibrações que ele 

produz; medida em ms. (milésimos de segundo). 
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A partir da análise anterior, estabelecemos cinco categorias acústicas, 

identificáveis no corpus e as classificamos da seguinte maneira: 

1. Aproximante: consideraríamos um som como aproximante se fossem 

observadas vozeamento e harmonicidade ou uma estrutura clara de 

formantes, com pulsos glotais nítidos, sem ruído leve ou moderado e sem 

interrupção durante a produção do som. A transição entre os formantes do 

som anterior até o posterior, é progressiva. A diferença de intensidade entre 

uma fronteira e outra permite a medição do som (em ms). A vogal posterior 

não começa de forma abrupta, mas sim progressivamente. Não quisemos 

subdividir esta categoria em aproximantes abertas, fechadas ou vocálicas 

como faz Martínez Celdrán (1991) porque queremos detectar se esta 

categoria aparece no nosso corpus independentemente da possível 

realização aberta ou fechada. 

 

2. Fusão: nesta categoria foram incluídos os sons que, apesar de estarem em 

um contexto de realização aproximante 26 , se fundiram com os sons 

adjacentes. Isto significa que há uma leve diminuição de energia, passível de 

ser observada pela linha amarela que marca a intensidade no programa Praat. 

No entanto, esta diminuição é tão sutil e progressiva que não é possível 

estabelecer uma fronteira entre um ou outro som, impedindo a medição da 

duração do som como aproximante, mas permitindo que as intensidades 

anterior, central e posterior sejam medidas. 

 

 

 
26 Lembrando que, quando dizemos que a realização esperada é a de um som aproximante, nos referimos à 

bibliografia de fonética clássica para o espanhol LM. 
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3. Oclusivo: nesta categoria foram incluídos os sons /b, d, g/ cuja realização 

esperada para o contexto é de aproximante, mas se realizam como sons 

oclusivos. O som será considerado oclusivo se, possuindo ou não uma barra 

de vozeamento, não há a presença de pulsos glotais que constituem os 

formantes de harmonicidade no som e, quando também se observa uma clara 

oclusão, pela presença da barra de explosão no espectrograma. 

 

4. Elisão: os sons que aparecem nesta categoria são aqueles que, apesar de 

ter uma realização esperada como aproximante, não são produzidos. Ou seja, 

não há marca do som no espectrograma, nem variação de intensidade e nem 

percepção acústica. Sendo assim, entendemos que, neste caso, o falante 

omitiu o som. 

 

5. Fricativo: nesta categoria, incluímos todos os sons, independentemente da 

sua realização esperada, desde que haja fricção. Ou seja, se há turbulência 

ou ruído apreciáveis nas frequências altas do espectrograma. 

 

6. Híbrido27: criamos esta categoria para abranger o som que não se inclua em 

nenhuma das categorias anteriores ou que possua características de mais de 

um som, sendo realizado como um som híbrido, a partir de um continuum de 

fala e, possivelmente, particular do espanhol falado pelos nossos informantes 

brasileiros. 

 

 

 
27 Para a representação desta categoria acústica, escolhemos o símbolo [β ̞͡b] para o alofone híbrido de /b/, o 

símbolo [ð ̞͡ d] para o alofone híbrido de /d/ e o símbolo [ɣ ̞͡ g] para o alofone híbrido de /g/. 
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3.4. PRAAT 

Os enunciados que constituíram parte do corpus da nossa pesquisa, foram 

passados para o Praat. O software, que significa “falar” em holandês, é gratuito 

serve para a análise científica da fala e foi desenhado e continua sendo 

desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink da Universidade de Amsterdam.  

O Praat é capaz de gravar a voz em vários tipos de arquivos de áudio e 

mostrar os respectivos espectrogramas. Além disso, permite a análise da entonação, 

da intensidade, do volume, dos formantes etc. Como o programa possibilita a análise 

acústica dos segmentos, com a gravação do sinal acústico, obtivemos oscilogramas 

e espectrogramas dos sons analisados e, com estes dados, a primeira análise feita 

foi a segmentação deles. 

Esta tese pretende, portanto, fazer uma análise acústica-contrastiva, 

descritiva, qualitativa e individualizada dos alofones do corpus selecionado tentando 

conseguir uma descrição o mais fina possível dos referidos sons em contextos 

espontâneos.  

 

 

3.5. FERRAMENTAS DE ANÁLISE 

A partir de a historinha a seguir, selecionada do livro Sí, cariño28, pedimos aos 

informantes que contassem o que estavam vendo nas imagens. A gravação foi feita, 

portanto, de maneira livre e espontânea para que depois fizéssemos a transcrição 

do material e coletássemos as palavras nas quais poderiam aparecer os fonemas 

 
28 QUINO (2013). Sí, cariño. 18ª ed. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 76 p. 
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estudados. Os informantes não eram avisados sobre qual era o real objeto da nossa 

pesquisa ou o que iríamos medir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Historieta usada para a gravação do corpus. 

 

Gravamos 21 (vinte e um) informantes no total, 17 (dezesseis) do sexo 

feminino e 4 (quatro) do sexo masculino com um período de docência que varia dos 

dez aos vinte e dois anos. Estabelecemos o período de 10 anos de docência como 

mínimo, porque acreditamos que, da mesma forma que um recém doutor precisa 

esperar pelo menos cinco anos para poder orientar outro aluno de doutorado, uns 

dez anos de docência lhe daria ao professor o tempo de experiência necessário para 
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validar/estruturar a sua prática docente e conhecimento da língua. De todas as 

entrevistas que fizemos, só uma delas não foi analisada porque a informante não 

narrou a história propriamente, mas deu a sua opinião sobre o que achava da tirinha. 

Como a gravação sequer alcançou os vinte segundos, fomos obrigados a descartá-

la e analisamos as outras 20 gravações, mas, a exceção desta, todas as outras 

foram analisadas. 

De acordo com Martínez Celdrán (1991:71), com relação às propriedades 

acústicas dos sons aproximantes, eles não possuem ruído e têm as típicas estrias 

dos sons harmônicos. Também se caracterizam por uma queda melódica acentuada 

da intensidade no que diz respeito às vogais vizinhas. Este fato pode ser apreciado 

por uma menor negrura nas suas zonas formánticas. 

Para tentar comprovar a nossa hipótese de que não haverá sons 

aproximantes no nosso corpus, mesmo naqueles contextos nos quais estes sons 

“deveriam” aparecer em espanhol LM e tendo como base o trabalho de Martínez 

Celdrán (1991:72), estabelecemos os seguintes parâmetros dos sons analisados em 

espanhol LE, para enquadrá-los na categoria acústica correspondente. 

 

 

3.5.1. EXISTÊNCIA OU NÃO DE VOZEAMENTO 

Este traço é o mais evidente dos que podem ser observados acusticamente 

nos sons que analisamos. Se não há a presença da barra de vozeamento, ou de 

uma energia regular em forma de estrias nas frequências baixas do som, não há a 

possibilidade de haver harmonicidade. 
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Portanto, a vozeamento é uma espécie de pré-requisito para a definição de 

um som como aproximante. No entanto, só a vozeamento (sem harmônicos) não é 

suficiente para determinar um som aproximante por si só, porque poderia ser uma 

oclusiva sonora, sem nenhum outro traço vocálico, além da vozeamento. 

 

 

3.5.2. EXISTÊNCIA OU NÃO DE FORMANTES: HARMONICIDADE 

Com relação a este traço, podemos dizer que é possível observar os 

seguintes fenômenos: 

• Se houver estrutura de formantes com pulsos glotais nítidos, possíveis de 

serem observados no espectrograma, durante a produção de /b d g/, nos 

encontramos diante de alofones aproximantes canônicos29. 

• Se houver uma estrutura de formantes que não nos permita delimitar o som 

analisado dos sons adjacentes por ser praticamente idêntica, serão sons que 

se fundem; mesmo que haja uma sutil diferença de intensidade em alguns 

dos formantes dos sons /b d g/ cuja transição é tão progressiva que não 

permite a medição. 

• A existência de formantes (F1 e F2 ou F1, F2 e F3) com pulsos glotais que 

constituem uma transição ao som seguinte, enquanto se observa certa 

irregularidade de intensidade leve ou perda de nitidez nos formantes 

superiores, indica uma aproximante aberta (ver nota de rodapé nº 27). 

 
29 Conforme definição de Martínez Celdrán, 1991. 
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• A existência de formantes F1 e F2, enquanto os formantes superiores (F3 e 

F4) são cortados de maneira abrupta durante a produção do som, indica um 

exemplo de aproximante fechada (ver nota de rodapé nº 27). 

• Se não houver uma estrutura de formantes, não se trata de uma aproximante 

e sim de uma oclusiva (com presença da barra de explosão) ou de uma 

fricativa (com presença de ruídos ou turbulências) e, caso não haja rastros do 

som, teremos uma elisão. 

 

 

3.5.3. EXISTÊNCIA OU NÃO DE RUÍDOS E BARRA DE EXPLOSÃO 

Nos gráficos de um espectrograma, o ruído pode ser identificado por uma 

mancha escura de turbulência que normalmente ocupa as frequências altas do 

gráfico. Tanto em espanhol quanto em português, a existência deste ruído significa 

um fechamento dos lábios ou dos dentes na hora de articular. Isto produz uma 

turbulência porque a corrente de ar fica constrita e é esta a fricção produzida na 

saída do ar que alguns autores chamam de espiração. 

Em um corpus com as características do nosso (fala espontânea), é mais 

difícil determinar a existência ou não de ruído nos sons porque, em algumas 

ocasiões, há muitos graus de ruído. Neste sentido, por tratar-se de fala espontânea, 

foi possível observar a existência de uma determinada irregularidade nos formantes 

superiores de certos sons, mas não o suficiente para considerá-los como 

aproximantes porque não possuíam os formantes característicos desta categoria, 

apesar de haver uma tendência à fricção. 

Como na nossa hipótese, acreditamos que a maioria dos sons analisados 

serão produzidos como oclusivos, observamos também a existência ou não da barra 
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de explosão no espectrograma. Partimos do princípio de que se há barra de 

explosão, o som é oclusivo e não há a necessidade de realizar outro tipo de análise 

para tal comprovação. Caso não haja a barra, temos que ver as outras 

características existentes para determinar a categoria acústica dele. 

 

 

3.5.4. DURAÇÃO EM MILÉSIMOS DE SEGUNDO 

A duração dos sons é medida de maneira manual. Se tivermos em conta que 

a transição entre um som e outro é feita de maneira progressiva, se o som for um 

exemplo de aproximante canônica, será possível distinguir, através da intensidade 

dos pulsos glotais, onde acaba um som e começa o outro. No caso de outras 

categorias acústicas (oclusivas, fricativas etc.), esta transição ocorre de maneira 

muito mais marcada e é mais fácil medir o respectivo som porque tomamos a 

medida desde o pulso glotal no qual a intensidade é muito diferente até o ponto em 

que ela muda novamente de maneira perceptível. Apesar de termos feito o possível 

para manter a consistência nas medições, pode haver uma margem de erro de 

poucos milésimos de segundo.  

 

 

3.5.5. INTENSIDADE 

A intensidade de produção é um parâmetro crucial para determinar quais sons 

seriam aproximantes, quais se fundem ou se assimilam e quais são vogais, dado 

que esta é a única diferença tangível entre eles. Para determinar em que casos, a 

intensidade de um som que “deveria” ser realizado como aproximante com relação 

aos sons adjacentes ocorre, realizamos três medições também de forma manual. 
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Na primeira, medimos o ponto mais alto de intensidade anterior ao início do 

som visível no oscilograma e este valor foi chamado de IA (Intensidade Anterior). Na 

segunda medição, pegamos o ponto central, que geralmente coincide com uma 

espécie de “vale” na intensidade do som e o chamamos de IC (Intensidade Central). 

Por último, na terceira, medimos o ponto mais alto imediatamente posterior ao som 

analisado. Esta intensidade foi chamada de IP (Intensidade Posterior). 

Depois de obter os valores necessários, fizemos os cálculos para ter a 

porcentagem de descida ou subida entre a IA e a IC e entre a IC e a IP, com os 

respectivos desvios estândar dos mesmos. Também fizemos o cálculo das médias 

obtidas de todos os valores das IA, IC e IP. 

 

 

3.5.6. CORPUS ANALISADO 

O corpus, com as palavras que apresentaram os fonemas estudados nesta 

tese, está a seguir na Tabela 730 separado por informantes e por fonema. Estas 

informações são o ponto de partida da análise e servem para mostrarmos as 

realizações obtidas. Todos os informantes tiveram a sua formação em universidades 

públicas e contato com professores de diferentes nacionalidades do mundo 

hispânico (espanhol, argentino, uruguaio...) e brasileiros. No capítulo 4, destinado à 

análise, apresentaremos os dados estatísticos e os respectivos espectrogramas 

para analisarmos as produções que ocorreram e compararmos os dados 

encontrados com os esperados: 

 

 
30 Tabela adaptada de Sola (2015). A transcrição de todas as gravações encontra-se no Anexo I. 
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Tabela 7: Corpus analisado 

Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

MC01-F-01 D A E profesorA dE 

MC01-F-02 B O A pareciÓ bAstante 

MC01-F-03 B A A lAs vAjillas 

MC01-F-04 G O R prOgRama 

MC01-F-05 D A E programA dE 

MC01-F-06 D A O encantAdO 

MC01-F-07 G O R prOgRamación 

MC01-F-08 D A A nAdA 

MC01-F-09 B A A estAbA 

MC01-F-10 D UI O rUIdO 

MC01-F-11 D A O proporcionAdO 

MC01-F-12 B E A lEvAntó 

MC01-F-13 D O E levantÓ dE la 

MC01-F-14 D # E de la #dEl 

MC01-F-15 D I E Y dEjó 

MC01-F-16 D A E señorA dEspués   

MC01-F-17 D S E despUÉs dE 

MC01-F-18 D I O marIdO 

MC01-F-19 D E O quEdÓ 

MC01-F-20 D # E #DEspués 

MC01-F-21 D D E despUÉs dE 

MC01-F-22 D O E tiempO dE 

MC01-F-23 B E O sE vOlvió 

MC01-F-24 B O IO vOlvIÓ 

MC01-F-25 B I O Y vOlvió 

MC01-F-26 B O IO vOlvIÓ 

MC01-F-27 B S A suS vAjillas 

MC01-F-28 D O R pOdRía 

RM02-M-01 D O R ROdRigo 

RM02-M-02 G I O RodrIgO 

RM02-M-03 D # O eh... #dOy 

RM02-M-04 D E E clasEs dE 

RM02-M-05 D E IE hacE dIEcisiete 

RM02-M-06 B A A ahorA vAmos 

RM02-M-07 G L O aLgO 

RM02-M-08 B A A estAbA 

RM02-M-09 B R IE señoR #vIEndo 

RM02-M-10 B A A estAbA 

RM02-M-11 B A A lAvAndo 

RM02-M-12 D I D marIdO 

RM02-M-13 B E I  telEvIsión 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

RM02-M-14 B # E televisióN vEía 

RM02-M-15 B E I telEvIsión 

RM02-M-16 G O A prOgRama 

RM02-M-17 B A IE hAbIEndo 

RM02-M-18 G A O mAgO 

RM02-M-19 B O A magO #vA 

RM02-M-20 D E E hacE dEsaparecer 

RM02-M-21 D # E #dEspués 

RM02-M-22 D AU E aplAUdE 

RM02-M-23 B A IE estÁ vIEndo 

RM02-M-24 B A A estAbA 

RM02-M-25 G L O aLgO 

RM02-M-26 B E A sE vA 

RM02-M-27 B A A estAbA 

RM02-M-28 D O A tOdAvía 

RM02-M-29 B A I todAvÍa 

RM02-M-30 B A A lAvAndo 

RM02-M-31 D S O loS dOs 

RM02-M-32 D E A sE dAn 

RM02-M-33 D A O pasAdO 

RM02-M-34 D E A quEdAn 

RM02-M-35 D S O lOh dOs 

RM02-M-36 D I O ocurrIdO 

RM02-M-37 B U IE cUbIErtos 

RM02-M-38 D O O tOdO 

RM02-M-39 D O O tOdOs 

RM02-M-40 G E I ensEgUIda 

RM02-M-41 D I A ensegUIdA 

RM02-M-42 D E A lE dA  

RM02-M-43 D E A sE dA 

RM02-M-44 D I O marIdO 

RM02-M-45 D I O desaparecIdO 

RM02-M-46 G L O aLgO 

RM02-M-47 D I O ocurrIdO 

RM02-M-48 G L O aLgO 

RM02-M-49 D E A se quEdA  

RM02-M-50 D E A se quEdA 

RM02-M-51 G E U prEgUntando 

RM02-M-52 B A R hAbRá 

RM02-M-53 D A O pasAdO 

RM02-M-54 D E A sE dA 

RM02-M-55 B E UE quÉ bUEno 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

RM02-M-56 G E I ensEgUIda 

RM02-M-57 D I A ensegUIdA 

RM02-M-58 G A R AgRadece 

RM02-M-59 D A E agrAdEce 

RM02-M-60 B U  L pÚbLico 

RM02-M-61 B I UE Y vUElve 

RM02-M-62 B L E vueLvE 

RM02-M-63 B A A lAvAr 

RM02-M-64 B U IE cUbIErtos 

RM02-M-65 D A O colorAdO 

RM02-M-66 B A A acAbAdo 

RM02-M-67 D A O acabAdO 

MA03-F-01 B E O llEvO 

MA03-F-02 D O A llevO dAndo 

MA03-F-03 D E IE hacE #dIEz 

MA03-F-04 D A E maestrA dE 

MA03-F-05 B E E hombrE #vE 

MA03-F-06 B A A lAvA 

MA03-F-07 B S A laS vAsilhas* 

MA03-F-08 B O E ellO vE* 

MA03-F-09 B I A Y vA 

MA03-F-10 D E A no sE dA 

RO04-M-01 B A UE Ah bUEno 

RO04-M-02 D O R rOdRigo 

RO04-M-03 G I O rodrIgO 

RO04-M-04 B E O llEvO 

RO04-M-05 D S A añoS dAndo 

RO04-M-06 B I UE Y bUEno 

RO04-M-07 B A IE estÁ #vIEndo 

RO04-M-08 B E E sE vE 

RO04-M-09 B E E sE vE 

RO04-M-10 D I E IdEa 

RO04-M-11 D A E ideA #dE 

RO04-M-12 D R E mujeR #dEsaparezca 

RO04-M-13 D O E perO dE 

RO04-M-14 B E E dE vErdad 

RO04-M-15 D R A veRdAd 

RO04-M-16 G E A pEgA 

RO04-M-17 G U O sU gOlpe 

RO04-M-18 D E E quE dEsaparezca 

RO04-M-19 D U A salUdA 

RO04-M-20 B U L pÚbLico 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

RO04-M-21 G I E sIguE 

RA05-F-01 D S O añoS dOy 

RA05-F-02 D S E claseS dE 

RA05-F-03 B E E hombrE vE 

RA05-F-04 B E E hombrE vE 

RA05-F-05 B O A mágicO #vA 

RA05-F-06 D R E mujEr dE 

RA05-F-07 D I E IdEa 

RA05-F-08 D I E IdEa 

RA05-F-09 D R E mujeR dE 

RA05-F-10 D A E magiA dE él 

RA05-F-11 B E IE salE bIEn 

RA05-F-12 D E E salE dE  

VA06-M-01 B O A llamO vAldinei 

VA06-M-02 D L I vaLdInei 

VA06-M-03 D O E profesOr dE 

VA06-M-04 B A A trAbAjo 

VA06-M-05 D E U EdUcación 

VA06-M-06 B U L pÚbLica 

VA06-M-07 B # UE #bUEno 

VA06-M-08 B A O A vOy 

VA06-M-09 B A I primerA vIñeta 

VA06-M-10 B O I ObIservamos 

VA06-M-11 B R A obseRvAmos 

VA06-M-12 B A A lAvAndo 

VA06-M-13 B A A lAvA 

VA06-M-14 D A O sentAdO 

VA06-M-15 B # IE sofÁ# vIEndo 

VA06-M-16 B # UE #bUEno 

VA06-M-17 D S O tareAs dOmésticas 

VA06-M-18 B I IE Y vIEndo 

VA06-M-19 B # UE viendO bUEno 

VA06-M-20 G O R prOgRama 

VA06-M-21 D A A sentAdA 

VA06-M-22 D A E personA# dEsaparece 

VA06-M-23 D A E personA dEsapareció 

VA06-M-24 D A A no hay nAdA 

VA06-M-25 D I E IdEa 

VA06-M-26 D I E  Y dEspués 

VA06-M-27 B A I próximA vIñeta 

VA06-M-28 B O S ObServar 

VA06-M-29 B R A obseRvAr 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

VA06-M-30 D A O escuchAdO 

VA06-M-31 D I E IdEa 

VA06-M-32 D R E mujeR# dEsaparezca 

VA06-M-33 D A E lA vErdad 

VA06-M-34 D R A veRdAd 

VA06-M-35 D E E sE dEsaparece 

VA06-M-36 D # E #dEsaparece 

VA06-M-37 B R IO neRvIOsa 

VA06-M-38 G L A saLgA 

VA06-M-39 D E E quE dEsaparezca 

VA06-M-40 D E A sE dA 

VA06-M-41 D E E sE dEsaparece 

VA06-M-42 B A I próximA vIñeta 

VA06-M-43 B A E sAbEr 

VA06-M-44 D # E #dEspués 

VA06-M-45 B A UE Ah bUEno 

VA06-M-46 B U L pÚbLico 

VA06-M-47 D I O marIdO 

VA06-M-48 D O R pOdRía 

VA06-M-49 B I UE Y vUElve  

VA06-M-50 B L E vueLvE 

VA06-M-51 B A A lAvAr 

VA06-M-52 B EU A nUEvAmente 

RB07-F-01 B A E raAbE 

RB07-F-02 B A A trAbAjo 

RB07-F-03 D E E dE #dEsde 

RB07-F-04 D # E deSdE 

RB07-F-05 D E O desdE dOs 

RB07-F-06 B E E quE vEo 

RB07-F-07 B E E quE vE 

RB07-F-08 B A A trAbAjando 

RB07-F-09 B E E quE vE 

RB07-F-10 D R E mujeR dEsaparece 

RB07-F-11 D UE E pUEdE 

RB07-F-12 B A UE estÁ #bUEna 

RB07-F-13 B A A estAbA 

RB07-F-14 D S E manoS dE Ella 

RB07-F-15 D E A quEdA  

RB07-F-16 D I E Y #dEsaparece 

RB07-F-17 D I E ahÍ dEspués 

JR08-M-01 B A A trAbAjo 

JR08-M-02 B E E hacE vEIntidós 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

JR08-M-03 D I O veintIdÓs 

JR08-M-04 D A O lAdO 

JR08-M-05 B A A lAvA 

JR08-M-06 B E E hombrE vE 

JR08-M-07 G A O mAgO 

JR08-M-08 D E E hacE dEsaparecer 

JR08-M-09 D I E IdEa 

JR08-M-10 D # E ideA# dEcide 

JR08-M-11 D I E decIdE 

JR08-M-12 D R E mujeR dEsaparezca 

JR08-M-13 B O A cuandO vA 

JR08-M-14 D E E se le caE dE 

JR08-M-15 D A A enojAdA 

JR08-M-16 G E A pEgA 

JR08-M-17 D E E hombrE dEsaparece 

JR08-M-18 G A R AgRadece 

JR08-M-19 D A E agrAdEce 

JR08-M-20 B U L pÚbLico 

JR08-M-21 B I UE Y vUElve 

JR08-M-22 B L E vueLvE 

JR08-M-23 B A A lAvAr 

PA09-F-01 B # UE #bUEno 

PA09-F-02 B A A estAbA 

PA09-F-03 B E IE hombrE vIEndo 

PA09-F-04 G E A frEgAba 

PA09-F-05 B A A fregAbA 

PA09-F-06 B A A cantAbA 

PA09-F-07 G E A frEgAba 

PA09-F-08 B A A fregAbA 

PA09-F-09 B L E éL vEía 

PA09-F-10 G O R prOgRama 

PA09-F-11 B A I hAbÍa 

PA09-F-12 G E U  consEgUÍa 

PA09-F-13 D # E dEsaparecer 

PA09-F-14 B # UE bUEno 

PA09-F-15 B U O tUvO 

PA09-F-16 D I E IdEa 

PA09-F-17 D A E ideA dEspués 

PA09-F-18 D S E despuéS dE 

PA09-F-19 B E E dE vEr  

PA09-F-20 G O R prOgRama 

PA09-F-21 B A I hAbÍa 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

PA09-F-22 G O R prOgRama 

PA09-F-23 D A E programA dE 

PA09-F-24 B E I telEvIsión 

PA09-F-25 B A LE lamentAbLEmente 

PA09-F-26 B U O tUvO 

PA09-F-27 D U O pUdO 

PA09-F-28 B A UE Ah# bUEno 

PA09-F-29 B R IE mujeR# vIEndo 

PA09-F-30 B A I hAbÍa 

PA09-F-31 B A I hAbÍa 

PA09-F-32 D I O caÍdO 

PA09-F-33 D A A enfAdAda 

PA09-F-34 D A A enfadAdA 

PA09-F-35 B # UE bUEno 

PA09-F-36 B I IE mUY bIEn 

PA09-F-37 D E IO lE dIO 

PA09-F-38 B I UE Y bUEno 

PA09-F-39 D O E sumiÓ dEsapareció 

PA09-F-40 B I UE Y bUEno 

PA09-F-41 B I A pensatIvA 

PA09-F-42 G A R AgRadeció 

PA09-F-43 D A E agrAdEció 

PA09-F-44 B A I hAbÍa 

PA09-F-45 D A O alcanzAdO 

PA09-F-46 B I O Y vOlvió 

PA09-F-47 B L IO voLvIÓ 

PA09-F-48 D I A felicIdAd 

PA09-F-49 G E A frEgAr 

AC10-F-01 D # O yO dOy 

AC10-F-02 D S E claseS dE 

AC10-F-03 D E O hacE dOce 

AC10-F-04 B I O percIbO 

AC10-F-05 D A O parejA# dOnde 

AC10-F-06 D S E hacereS dE 

AC10-F-07 D E E de cA dE  

AC10-F-08 D I E Y# dEntre 

AC10-F-09 D L E éL dEsaparezca 

AC10-F-10 D A E desaparezcA dEl 

AC10-F-11 G I E sIguE 

DA11-F-01 D E A Es Dayara 

DA11-F-02 D A O DayarA dOy 

DA11-F-03 D S E claseS dE 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

DA11-F-04 D E IE hacE dIEciséis 

DA11-F-05 B A UE Ah bUEno 

DA11-F-06 B E E lo quE vEo 

DA11-F-07 G E A frEgAndo 

DA11-F-08 B E IE hombrE vIEndo 

DA11-F-09 D I E Y dE repente 

DA11-F-10 B I UE Y bUEno 

DA11-F-11 B A E A vER 

DA11-F-12 B # UE bUEno 

DA11-F-13 D I E IdEa 

DA11-F-14 D A E ideA# dE  

DA11-F-15 D UE E pUEdE 

DA11-F-16 B A A estAbA 

DA11-F-17 B A A molestAbAe 

DA11-F-18 D E E quE dEsaparece 

DA11-F-19 D S E no eS dE ella 

DA11-F-20 D O E nO dEsaparece 

DA11-F-21 D I E Y dEja 

DA11-F-22 D A A enfAdAda 

DA11-F-23 D A A enfadAdA 

DA11-F-24 G E A pEgA 

DA11-F-25 D I E sÍ dEsaparece 

DA11-F-26 D E A quEdA 

DA11-F-27 D I E Y dEspués 

DA11-F-28 G A R AgRadece 

DA11-F-29 D A E agrAdEce 

DA11-F-30 B U  L pÚbLico 

DA11-F-31 G I E sIguE 

DA11-F-32 D S O tareAs dOmésticas 

FA12-F-01 D R O peRdÓn 

FA12-F-02 B # UE Eh#  bUEno 

FA12-F-03 B A R FAbRícia 

FA12-F-04 D I O Eh# dOy 

FA12-F-05 B I UE sÍ bUEno 

FA12-F-06 B O R sObRe 

FA12-F-07 B A L hAbLa 

FA12-F-08 D O E poquitO dE 

FA12-F-09 G UE O lUEgO 

FA12-F-10 D I E IdEa 

FA12-F-11 D I E IdEa 

FA12-F-12 D I E IdEa 

FA12-F-13 D N E entÓN* dEsaparezca   
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

FA12-F-14 B I IE Y# bIEn 

FA12-F-15 B O A cuandO vA 

FA12-F-16 D A E esposA dEsaparecer 

FA12-F-17 D E E lo quE dEsaparece 

FA12-F-18 B E E En vErdad 

FA12-F-19 D R A veRdAd 

FA12-F-20 G I E sIguE 

FA12-F-21 D E A lE dA  

FA12-F-22 D L E éL# dEsaparece 

FA12-F-23 D A I ellA dIce 

FA12-F-24 B UI IE mUY bIEn 

FA12-F-25 G I IO sIguIÓ 

FA12-F-26 D A E presenciA dE Él 

GI13-F-01 B # UE bUEno 

GI13-F-02 B A A lAvA 

GI13-F-03 G E L arrEgLa 

GI13-F-04 D O O tOdO 

GI13-F-05 D # E dÉjame 

GI13-F-06 B E E déjamE vEr 

GI13-F-07 D O E lO dEja 

GI13-F-08 B R IO neRvIOso 

GI13-F-09 B E E talE vEz 

GI13-F-10 B U E taU vEz 

GI13-F-11 D I E Y# dEspués 

FE14-F-01 D A O casAdOs 

FE14-F-02 D # E dEsaparece 

FE14-F-03 B A A estAbA 

FE14-F-04 D # A sentAdA 

FE14-F-05 B A UE unA bUEna 

FE14-F-06 D I E IdEa 

FE14-F-07 B IE R quIEbRa 

FE14-F-08 G E O lE gOlpea 

FE14-F-09 B E R quEbRó 

FE14-F-10 D #   E dEspués 

FE14-F-11 D S E despuéS dE eso 

FE14-F-12 D O E esposO# dEsaparece 

FE14-F-13 D E A se quEdA 

FE14-F-14 B I A pensatIvA 

FE14-F-15 D # E dEspués 

FE14-F-16 G E A llEgA 

FE14-F-17 G E U  lE gUstó 

FE14-F-18 D I E IdEa 



99 
 

Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

FE14-F-19 G A R AgRadece 

FE14-F-20 D A E agrAdEce 

FE14-F-21 D S E quehacereS dE 

MP15-F-01 D A E profesorA dE 

MP15-F-02 D E IE hacE dIEz 

MP15-F-03 D A A aproximAdAmente 

MP15-F-04 B # IE BIEn 

MP15-F-05 B A I lA vIñeta 

MP15-F-06 D A E historiA dE 

MP15-F-07 D O O cómOdO 

MP15-F-08 D O E cómodO dE 

MP15-F-09 D E O comEdOr 

MP15-F-10 B I IE Y bIEn 

MP15-F-11 B a a lAvAndo 

MP15-F-12 D I O marIdO 

MP15-F-13 D I O marIdO 

MP15-F-14 D I O marIdO 

MP15-F-15 D E E asistE dEspués 

MP15-F-16 G O R prOgRama 

MP15-F-17 G O R prOgRama 

MP15-F-18 D I E Y dEspués 

MP15-F-19 B A R AbRe 

MP15-F-20 G E L E(l) gLobo 

MP15-F-21 B O O glObO 

MP15-F-22 G A I A(l)guIen 

MP15-F-23 G O R lOgRa 

MP15-F-24 B O UE mágicO bUEno 

MP15-F-25 D # E Después 

MP15-F-26 D I O marIdO 

MP15-F-27 B A UE estÁ bUEno 

MP15-F-28 D E A lE dA  

MP15-F-29 D A A nAdA 

MP15-F-30 B A UE nadA bUEno 

MP15-F-31 G E O lE gOlpea 

MP15-F-32 B N E En vErdad 

MP15-F-33 D R A veRdAd 

MP15-F-34 D N E quieN  #dEsaparece 

MP15-F-35 D E A quEdA 

MP15-F-36 B R A obseRvAndo 

MP15-F-37 D E A quEdA 

MP15-F-38 G A R AgRadece 

MP15-F-39 D A E agrAdEce 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

MP15-F-40 B U L pÚbLico 

MP15-F-41 B I UE Y vUElve 

MP15-F-42 B L E vueLvE 

MP15-F-43 B A A lAvAr 

MP15-F-44 B UE A nUEvAmente 

MP15-F-45 B L E taL vEz 

MP15-F-46 B I L terrIbLe 

MO16-F-01 B UI IE mUY bIEn 

MO16-F-02 G IE A frIEgA 

MO16-F-03 D A A sentAdA 

MO16-F-04 D E E silla E dEsaparezca 

MO16-F-05 D UE E pUEdE 

MO16-F-06 D A E ellA dEsaparezca 

MO16-F-07 G E O lE gOlpea 

MO16-F-08 G E O lE gOlpea 

MO16-F-09 D L E éleS* dEsaparece 

MO16-F-10 D O E perO dEspués 

MO16-F-11 B I R lIbRe 

MO16-F-12 D I O  marIdO 

ML17-F-01 B A I  ÁvIla 

ML17-F-02 B A E ávilA bEzerra 

ML17-F-03 B E O llEvO 

ML17-F-04 D O A llevO dAndo 

ML17-F-05 D S IE menoS dIEz 

ML17-F-06 B # UE BUEno 

ML17-F-07 B A L hAbLa 

ML17-F-08 D A E hablA dE 

ML17-F-09 G E A frEgAndo 

ML17-F-10 D E E hacE dEsaparecer 

ML17-F-11 D I E IdEa 

ML17-F-12 D R E haceR dEsaparecer 

ML17-F-13 D # E Después 

ML17-F-14 D A A enfAdAda 

ML17-F-15 D A A enfadAdA 

ML17-F-16 D E E quE dEsapareció 

ML17-F-17 D I O marIdO 

ML17-F-18 G I IO sIguIÓ 

ML17-F-19 B A A lAvAndo 

ML17-F-20 G E A frEgAndo 

DO18-F-01 D A O auxiliAdOra 

DO18-F-02 D E I mE dIcen 

DO18-F-03 D # O dOy 
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

DO18-F-04 D E IE hacE dIEciséis 

DO18-F-05 B # O vOy 

DO18-F-06 D I E muY dEterminada 

DO18-F-07 D A A determinAdA 

DO18-F-08 B A I lA vIda 

DO18-F-09 D I A vIdA 

DO18-F-10 B E A llEvAba 

DO18-F-11 B A A llevAbA 

DO18-F-12 G E L arrEgLaba 

DO18-F-13 B A A arreglAbA 

DO18-F-14 B A U  AbUrrido 

DO18-F-15 D I O aburrIdO 

DO18-F-16 D N I uN dÍa 

DO18-F-17 B O IE esposO vIEndo 

DO18-F-18 B A I hAbÍa 

DO18-F-19 D I O aprendIdO 

DO18-F-20 G E U lE gUstaría 

DO18-F-21 D A E hacerlA dEsaparecer 

DO18-F-22 G A O conchA gOlpeó 

DO18-F-23 D E E quE dEsapareció 

DO18-F-24 B E O sE vOlvió 

DO18-F-25 B L IO voLvIÓ 

DO18-F-26 B L O poLvO 

DO18-F-27 G I IO sIguIÓ 

DO18-F-28 B U I sU vIda 

DO18-F-29 D I A su vIdA 

DO18-F-30 G E L arrEgLando 

TA19-F-01 D A O yA dOy 

TA19-F-02 D E E quE dEsaparezca 

TA19-F-03 B A R lA bRillante 

TA19-F-04 D I E IdEa 

TA19-F-05 D O O tOdO 

TA19-F-06 B A A estAbA 

TA19-F-07 D E A quEdA 

TA19-F-08 B R IO neRvIOsa 

TA19-F-09 G I E sIguE 

TA19-F-10 G I E sIguE 

TA19-F-11 B A A trAbAjando 

TA19-F-12 B A A lAvAndo 

VI20-F-01 B I I soY vIviane 

VI20-F-02 B I I vIvIane 

VI20-F-03 B E O llEvO 



102 
 

Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior 

Contexto 
posterior 

Palavra 

VI20-F-04 B O E llevO vEintitrés 

VI20-F-05 D S A añoS dAndo 

VI20-F-06 D S E claseS dE 

VI20-F-07 B E E quÉ vEo 

VI20-F-08 D A A empleAdA 

VI20-F-09 B A A lAvA 

VI20-F-10 B R A obseRvA 

VI20-F-11 B R A obseRvA 

VI20-F-12 G O R prOgRamación 

VI20-F-13 D E E quE dEsaparezca 

VI20-F-14 B N A uN vAso 

VI20-F-15 G E U lE gUsta  

VI20-F-16 D A A empleAdA 

VI20-F-17 D A E cantA dEmasiado 

VI20-F-18 D A O demasiAdO 

VI20-F-19 G L O aLgO 

VI20-F-20 B A E parA vEr 

VI20-F-21 D A A empleAdA 

VI20-F-22 D A E empleadA dEsaparece 

VI20-F-23 D A A empleAdA 

VI20-F-24 D A E empleadA dEja 

VI20-F-25 D I E Y dEspués 

VI20-F-26 G L O aLgO 

VI20-F-27 D N I eN dIrección 

VI20-F-28 D E E quE dEsaparece 

VI20-F-29 D I E Y dE ahí 

VI20-F-30 G I E sIguE 

VI20-F-31 G I E sIguE 

VI20-F-32 B A A lAvAndo 

(Fonte: elaboração própria) 

 

 

 3.5.7. METODOLOGIA DO TESTE DE HIPÓTESES BICAUDAL 

Diante dos dados amostrais, especificamente do valor médio ( 𝑋 ) e da 

variância (S) dessa amostra, pode-se estimar a probabilidade sobre a qual a média 

amostral estaria em relação a determinado valor da média populacional (μ). Desta 

forma, ao testar se existiriam evidências para que a média da população fosse 
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diferente de um determinado valor, se calcularia a distância padronizada do valor 

médio populacional da questão ao valor médio da amostra; esta padronização 

ocorre quando esta diferença é dividida pelo erro padrão da estimativa, que 

representa a raiz quadrada da variância amostral dividido pelo número de elementos 

(n) na amostra. 

Assim, este valor padronizado tem uma distribuição aproximadamente Normal 

e é caracterizado pela estatística t de Student, representada pela seguinte equação 

e analisada com n-1 graus de liberdade: 

𝑡 =
𝑋 − 𝜇

𝑆

√𝑛

 

 

Para a definição das hipóteses do teste em relação à média populacional é 

apresentada a expressão do que se esteja questionando na hipótese alternativa (H1) 

e todas as demais possibilidades de resultado serão agregadas na hipótese nula 

(H0). 

Considerando a formulação deste teste, encontra-se o valor padronizado da 

estatística t para verificar se, considerando um determinado nível de confiança para 

a análise, rejeita-se, ou não, a hipótese nula, sendo que se H0 for rejeitada, conclui-

se que existem evidências para que ocorra o que está definido na hipótese 

alternativa. 

Assim, por exemplo, ao se questionar se existem evidências para a média da 

população dos gastos semanais com transporte por parte dos moradores de uma 
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determinada região ser diferente de $400, a hipótese nula e alternativa, 

respectivamente, ficam definidas como: 

 H0: 𝜇 = 400          

 H1: 𝜇 ≠400 

 

Realiza-se o cálculo do valor padronizado por intermédio da estatística t, que 

tem características de uma distribuição normal, com uma distribuição simétrica em 

relação à origem, mas com uso da variável de dispersão (desvio-padrão) amostral, 

na qual existem dados acima e abaixo do valor mediano da população (que na 

conversão para seu valor padronizado se torna t = 0) e o valor de t calculado, 

representa a distância padronizada em relação ao dado da população (número de 

informantes). 

Como já mencionamos anteriormente, após a definição de um determinado 

nível de confiança são especificados os valores tabelados de t até aonde o valor 

padronizado calculado pode variar sem representar uma diferença da média 

amostral em relação à média populacional, ou seja, a hipótese nula não é rejeitada 

se esse valor calculado de t ficar entre os limites críticos do teste, dado o referido 

nível de confiança da pesquisa. Para exemplificar, podem ser definidos os limites 

para um nível de confiança de 95% que, quando o grau de liberdade (n-1) é igual a 

um, o valor tabelado de t é de aproximadamente ±12,71, quando o grau de liberdade 

é de 2 o valor de t é de 4,30, quando (n-1) = 3, t = 3,18, e assim o grau de liberdade 

vai sendo ampliado à medida que o número de elementos na amostra aumenta e 

esse número vai se aproximando do número de elementos da população. 
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Cabe ressaltar que quando n-1 tende a infinito, o valor da estatística t se 

iguala ao valor da estatística z, diante da representatividade dos valores amostrais. 

Nesse caso, com o nível de confiança de 95% para um teste bicaudal e com (n-1) 

tendendo a infinito, t = z = ±1,96. Se o valor calculado for abaixo do limite inferior ou 

acima do limite superior, rejeita-se a hipótese nula e considera-se a existência de 

evidências para a ocorrência do que é definido na hipótese alternativa. 

Na análise apresentada em termos gráficos, os valores críticos são 

caracterizados pelos valores tabelados da estatística t, que são definidos: pelo grau 

de liberdade da pesquisa, sendo este o número de elementos na amostra menos 1 

elemento (n-1); e pelo nível de significância estipulado para a análise (α). Desta 

forma, se o valor de t calculado ficar abaixo do valor crítico inferior, ou acima do 

valor crítico superior, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que existem evidências 

para afirmar que o que está definido na hipótese alternativa possa ocorrer: 

 
Figura 23: Gráfico teste t de Student (Fonte: LEVINE, 2016) 

 

Caso contrário, se o valor de t calculado ficar entre os valores críticos, inferior e 

superior, não se pode rejeitar a hipótese nula, concluindo-se que não existem 

evidências para afirmar que ocorra o que está definido na hipótese alternativa. 
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APÍTULO 4: RESULTADOS 

Para esta tese, temos uma produção total de 206 realizações que trazem o 

fonema /b/, 257 que apresentam o fonema /d/ e somente 69 realizações com a 

presença do fonema /g/, com um total de 532 sons: 

Tabela 8: Número de Realizações por fonema 

/b/ /d/ /g/ 

206 257 69 

 

Percentualmente, a realização dos fonemas no corpus foi a que observamos 

na Figura 24: 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Porcentagem de realização dos fonemas no Corpus 

 

A partir destas realizações, vimos como eles foram produzidos acusticamente 

e apresentamos os valores estatísticos correspondentes; a duração, a intensidade, a 

tonicidade, presença ou ausência de barra de explosão e barra de vozeamento, 

observações que se fizerem relevantes e as porcentagens de realização de cada um. 

Apesar de haver muito mais realizações do fonema /d/ em comparação com o 

fonema /g/, por exemplo, optamos por não compensar o número de aparições dos 

fonemas /b d g/ por entendermos que, em situações de fala espontânea, eles não 

são produzidos de maneira proporcional. 

C 
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A média de duração (ms) dos sons analisados no corpus, conforme as 

categorias acústicas – com exceção da fusão e da elisão, porque nestes casos, a 

duração não pôde ser medida e é zero – foi a seguinte: 

Tabela 9: Média de duração (ms) dos sons no corpus 

/b/ /d/ /g/ 

56,25 49,63 56,28 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Com relação a como os sons se realizaram acusticamente no corpus, temos 

uma acentuada produção de sons oclusivos (43%) em comparação às outras 

categorias, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Porcentagem das categorias acústicas de /b d g/ no corpus. 

 

No caso específico das oclusivas, em 25,7% dos contextos, esta realização 

era considerada esperada porque o/a informante fez uma pausa ou nasalizou o 

contexto anterior, mas no restante das produções (17,3%), a realização esperada 

seria a de uma aproximante. 
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Com relação à produção de sons aproximantes em 16% das realizações (87 

casos), foi possível observar que 85% ocorreu em contexto intervocálico e dessa 

porcentagem, 51% entre vogais iguais (a/a, e/e ou o/o). 

Ao analisar um corpus de fala espontânea, é comum encontrarmos 

realizações não previstas na bibliografia clássica sobre o tema, porque a maioria dos 

estudos são realizados a partir de gravações controladas e feitas em 

estúdio/laboratório gerando, claro, umas características diferentes às da fala 

espontânea.  

Em situações de fala não controlada, frequentemente, aparecem pronúncias 

consideradas atípicas (que denominamos híbridas na nossa análise) ou não 

descritas nos contextos de aparição nos teoricamente teriam que ser produzidas: 

omissões, fusões entre grupos de sons, variação de intensidade para dar ênfases. 

No entanto, a maior dificuldade no momento da análise se apresenta, por um lado, 

no estabelecimento da fronteira entre os sons, porque na fala espontânea se 

realizam quase sempre como um continuum e, por outro, na existência, em alguns 

sons, de traços que dificultam a sua identificação ou inclusive demonstram uma 

contradição com relação à teoria fonética existente. 

Tendo a nossa hipótese (seção 3.2., pág. 77 desta tese) em mente, vemos 

que há uma predisposição pela produção oclusiva dos alofones de /b d g/, mas não 

podemos considerar a produção dos sons aproximantes como irrelevante e muito 

menos a dos sons que classificamos como híbridos. Sendo assim, apresentamos a 

seguir a análise acústica das realizações dos alofones de cada um dos sons 

estudados no nosso corpus. 
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Ao categorizar os sons, incluímos todos os fenômenos que nos pareceram 

relevantes devido à sua incidência no corpus da maneira mais detalhada possível, 

tentando agrupá-los de acordo com as suas características acústicas. Quando a 

fronteira entre uma categoria de análise e outra não era tão clara, observamos quais 

eram os traços predominantes no som para inclui-lo em determinada categoria e 

para resolver a questão dos sons que se realizaram com características de duas 

categorias – na maioria dos casos aproximante/oclusivo, criamos a categoria 

acústica (“híbrida”) anteriormente mencionada. 

 

 

4.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA: EXPLICAÇÃO CONCEITUAL 

Para o conhecimento do padrão comportamental de uma determinada 

população, é necessário que se verifiquem os dados disponíveis e as informações 

constatadas sobre esta população a ser analisada para a identificação de valores 

medianos; isso sem deixar de interpretar o nível de dispersão de seus dados. 

A análise do comportamento dos dados de toda uma população é muito 

custosa e requer muito tempo de pesquisa para obtenção de todos os dados 

populacionais, dependendo do tamanho dessa população. Para simplificação desta 

análise, o pesquisador pode realizar uma inferência estatística, ou seja, tirar 

conclusões do comportamento de uma população com base em dados amostrais 

(LEVINE, 2016). 

A seleção de uma amostra para este fim requer alguns cuidados para que a 

distribuição dos dados analisados se aproxime de uma distribuição normal, 

principalmente no que tange com respeito às hipóteses de aleatoriedade e 

normalidade dos dados, além da homogeneidade de suas variâncias. 
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De qualquer forma, pelo Teorema do Limite Central (TRIOLA, 2008) – TLC, a 

distribuição de amostragem da média aritmética, mesmo quando não se conhece a 

configuração da distribuição dos dados de um evento a ser analisado, passa a ser 

distribuída aproximadamente nos padrões da distribuição normal de acordo com o 

tamanho da amostra que, quanto maior, mais representativa, já que esta vai se 

tornando cada vez mais próxima do tamanho da população ao ser adicionado mais 

um elemento em sua composição. 

Independente do caso analisado e do formato da distribuição dos valores de 

sua população, como uma regra geral do TLC, quando o número de elementos em 

uma amostra for maior do que 30 a sua distribuição dos dados já se aproxima de 

uma distribuição Normal e já possibilita a realização de inferência estatística 

(TRIOLA, 2008; LEVINE, 2016). 

Cabe ressaltar que, nos casos em que o número de elementos não alcance 

este valor predefinido de 30 elementos na amostra, os testes ainda podem ser 

realizados, conforme apresentado em Levine (2016), que relata a Amostragem por 

Conveniência, dado o custo e o tempo adicional necessário para a pesquisa 

encontrar o tamanho amostral idealizado.  

Desta forma, o efeito analítico da estatística inferencial possibilita ao 

pesquisador estimar a probabilidade associada a um determinado comportamento 

populacional diante de seu valor médio e da variabilidade de seus dados amostrais. 
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4.1.1. CÁLCULO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA A DURAÇÃO DAS CATEGORIAS 

ACÚSTICAS 

A análise da possível diferenciação entre a duração do espanhol falado pelos 

professores brasileiros (LE) – informantes desta tese – e a duração do espanhol 

(LM), será realizada em relação à duração das categorias acústicas identificadas 

como: Oclusivas, Fricativas e Aproximantes. Além destas comparações entre a LE e 

a LM, também realizaremos um teste para verificar se a duração média do som de 

uma categoria acústica que denominamos: Híbridas, identificada na fala dos 

informantes (professores brasileiros de espanhol LE) durante a nossa pesquisa, 

possui alguma diferença estatística em relação às categorias acústicas oclusiva e 

aproximante do espanhol LM (valores de Martínez Celdrán, 1991), dado que, devido 

à natureza do nosso estudo e à característica dos dados encontrados – quase 100% 

das realizações denominadas híbridas no nosso corpus possuíam características 

tanto das oclusivas quanto das aproximantes – seriam as possibilidades mais 

lógicas de associação. 

Realizamos um teste para cada uma das categorias mencionadas 

anteriormente, definindo-as em relação ao valor da duração média dos valores de 

espanhol LM. Assim, obtivemos um teste t para cada categoria e foi testado se 

existem evidências de diferença entre as médias das durações de cada uma das 

populações serem iguais aos valores do espanhol LM, considerando que os dados 

amostrais são os referentes aos da duração média da produção realizada no corpus 

de espanhol LE. 

Desta forma, para os cálculos e obtenção dos resultados necessários dos 

testes a serem realizados, serão utilizados os dados da Tabela 10, que foi 
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diagramada com base nos resultados obtidos em pesquisa bibliográfica para o 

espanhol LM e em 20 entrevistas que geraram as 532 realizações do corpus desta 

tese: 

Tabela 10 – Dados obtidos para análise estatística da média de duração 

Categorias 
acústicas 

N° 
realizações 

Espanhol LE (amostra) Espanhol LM 

Duração 
Média 

Desvio 
Padrão 

Duração 
Média 

Oclusiva 230 52,99 28,16 57,18 

Fricativa 09 53,92 27,87 55,65 

Aproximante 87 52,86 28,19 50,53 

Híbrida 119 55,96 28,26 --- 

Fonte: elaboração própria 

 

No caso da categoria acústica oclusiva o teste e os cálculos são obtidos da 

seguinte forma para a estatística t: 

H0: 𝜇 = 57,18 

H1: 𝜇 ≠57,18 

𝑡 =
52,99 − 57,18

28,16

√230

 = -2,26 

 

Considerando que o valor tabelado da estatística t para um nível de confiança 

de 90%, com 229 graus de liberdade é de aproximadamente ±1,65, o valor calculado 

-2,26 < -1,65 (valor tabelado). Desta forma a hipótese nula é rejeitada e pode-se 

dizer que há evidências para afirmar que existem diferenças na média de duração 

da categoria acústica oclusiva entre o espanhol falado na LM e na LE: 
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Figura 26: Gráfico teste t de Student para as Oclusivas (Fonte: elaboração própria) 

 

Para o caso da categoria acústica fricativa, o teste e os cálculos foram 

obtidos da seguinte forma para a estatística t: 

H0: 𝜇 = 55,65 

H1: 𝜇 ≠55,65 

𝑡 =
53,92 − 55,65

27,87

√9

 = -0,19  

Considerando que o valor tabelado da estatística t para um nível de confiança 

de 90%, com 8 graus de liberdade é de aproximadamente ±1,86, o valor calculado -

0,19 está entre -1,86 e +1,86 (valores tabelados). Desta forma a hipótese nula não é 

rejeitada e não se pode dizer que há evidências para afirmar que existem diferenças 

na média de duração da categoria acústica fricativa entre o espanhol falado na LM e 

na LE. 

 

 

 

 

Figura 27: Gráfico teste t de Student para as Fricativas (Fonte: elaboração própria) 
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A hipótese nula do teste para a diferença na média de duração da categoria 

acústica fricativa entre o espanhol falado na LM e na LE só seria rejeitada se fosse 

considerado um nível de confiança extremamente reduzido para o teste. 

No caso da categoria acústica aproximante, o teste e os cálculos foram 

obtidos da seguinte forma para a estatística t: 

H0: 𝜇 = 50,53 

H1: 𝜇 ≠50,53 

𝑡 =
52,86 −50,53 

28,19

√87

 = 0,77 

Considerando que o valor tabelado da estatística t para um nível de confiança 

de 90%, com 86 graus de liberdade é de aproximadamente ±1,66, o valor calculado 

0,77 está entre -1,66 e +1,66 (valores tabelados). Desta forma, a hipótese nula não é 

rejeitada e não se pode dizer que há evidências para afirmar que existem diferenças 

na média de duração da categoria acústica aproximante entre o espanhol falado na 

LM e na LE: 

 

 

 
 
 

 
Figura 28: Gráfico teste t de Student para as Aproximantes (Fonte: elaboração própria) 
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A hipótese nula do teste para a diferença na média de duração da categoria 

acústica aproximante entre o espanhol falado na LM e na LE, só seria rejeitada se 

fosse considerado um nível de confiança de aproximadamente 60%. 

Por último, considerando que os valores da categoria acústica das híbridas, 

pertencentes somente aos valores do nosso corpus de espanhol LE, os dados 

médios de duração desta categoria na LE serão comparados com os dados das 

categorias acústicas oclusiva e aproximante, ambos na duração do espanhol da LM, 

fazendo com que esses testes e os cálculos sejam obtidos da seguinte forma para a 

estatística t, respectivamente: 

Oclusiva: 

H0: 𝜇 = 57,18 

H1: 𝜇 ≠57,18 

t = 
55,96−57,18
28,26

√119
⁄

 = -0,47 

Aproximante: 

H0: 𝜇 = 50,53 

H1: 𝜇 ≠50,53 

t = 
55,96−50,53
28,26

√119
⁄

 = 2,10 

 

Considerando que o valor tabelado da estatística t para um nível de confiança 

de 90%, com 118 graus de liberdade é de aproximadamente ±1,66, o valor calculado 

de t é aproximadamente de -0,47, que está entre -1,66 e +1,66 (valores tabelados) e, 

para o caso da comparação com a categoria acústica oclusiva, a hipótese nula para 

esse teste não é rejeitada: 
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Figura 29: Gráfico teste t de Student para as Oclusivas/Híbridas (Fonte: elaboração própria) 

 

No caso da categoria acústica aproximante, o valor calculado de 2,10 é maior 

do que +1,66 – limite superior da distribuição – e, desta forma, a hipótese nula é 

rejeitada e pode-se dizer que há evidências para afirmar que existem diferenças na 

média de duração entre a categoria acústica aproximante do espanhol LM e o som 

híbrido do espanhol LE encontrado no nosso corpus: 

 

 

 

 
 

Figura 30: Gráfico teste t de Student para as Aproximantes/Híbridas (Fonte: elaboração própria) 

 

Para a hipótese do teste realizado para a categoria acústica híbrida 

encontrada na produção de espanhol LE, não existem evidências para afirmar que 

há diferenças estatisticamente significativas na sua duração em relação à categoria 

acústica oclusiva do espanhol LM. No entanto, existem evidências para afirmar que 

sim há diferenças na média de duração das híbridas em espanhol LE com a média 

de duração das aproximantes em espanhol LM. 
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É interessante notar que, quando realizamos os testes estatísticos entre a 

duração das realizações como oclusivo (LM) / oclusivo (LE) e aproximante (LM) / 

aproximante (LE), os dados mostraram que sim há diferenças na duração entre a 

produção oclusiva do espanhol LM e a do LE, mas não há evidências de que estas 

diferenças existam entre a produção aproximante LM e a aproximante LE. Entretanto, 

quando aplicamos o mesmo teste comparando a categoria híbrida do nosso corpus 

(espanhol LE) com os valores das oclusivas e aproximantes do espanhol LM, as 

diferenças estatísticas se inverteram. Ou seja, evidenciamos que não existem 

diferenças entre a duração das híbridas e as oclusivas (LM), mas sim entre as 

híbridas e as aproximantes (LM). 

Uma possível explicação para este resultado pode ser a de que o som híbrido 

do nosso corpus, apesar de possuir características tanto das oclusivas quanto das 

aproximantes, enquanto à produção, ele estaria mais próximo às oclusivas porque é 

um som que pertence à LM dos nossos informantes; mas enquanto à percepção, ele 

estaria mais próximo às aproximantes que, por ser ausente na LM, percebe-se, mas 

não se consegue produzir como tal. Isto é, há uma percepção de que aquele som 

não é oclusivo, mas não há o gesto articulatório necessário para alcançar esta 

produção como aproximante. Por isto, surge o híbrido como uma espécie de 

interface entre a língua materna e a língua estrangeira. 
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4.2. ANÁLISE ACÚSTICA DAS REALIZAÇÕES DOS ALOFONES DE /b/ 

Como vimos anteriormente (Tabela 8), o fonema /b/ apareceu 206 (duzentas 

e seis) vezes no nosso corpus e representa um 38,72% (Figura 23) das realizações 

totais analisadas. 

De todas as realizações do fonema /b/ foi produzido 79 vezes como oclusivo, 

55 vezes como híbrido, 42 vezes como aproximante, 25 vezes como fundido e 

somente 3 vezes como fricativo e 2 vezes como elisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Porcentagem das realizações de /b/ no corpus. 

 

Apesar de ter havido um 20% de realizações aproximantes, o somatório de 

realizações oclusivas (38%) e híbridas (27%) é mais da metade de todo o corpus 

representado 65% de todas as produções31. As fusões apareceram em 12% dos 

casos e as elisões e fricativas representaram uma porcentagem mínima (2% e 1% 

respectivamente) considerada irrelevante para a nossa análise. 

 
31 A soma das realizações de oclusivas e híbridas, deve-se somente ao fato de que são as produções de maior 

número de produção no nosso corpus. 
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Se analisarmos a média de duração dos sons em cada uma das categorias 

acústicas para o fonema /b/, temos os dados apresentados na Tabela 11:  

Tabela 11: Média de duração (ms) de /b/ por categoria acústica no corpus 

Categoria 
Acústica 

Número de 
Realizações 

Média de 
Duração (ms) 

Desvio Padrão 

Aproximante 42 56,02 28,96 

Elisão 2 0,00 0,00 

Fricativa 3 59,11 29,14 

Fusão 25 0,00 0,00 

Híbrida 55 57,88 28,88 

Oclusiva 79 56,50 28,78 

(Fonte: elaboração própria) 

Se compararmos os valores anteriores com os que Martínez Celdrán (1985) 

apresentou para o espanhol (Tabela 1, página 51 desta tese), temos que a média de 

duração (ms) das oclusivas, fricativas e aproximantes produzidas pelos nossos 

informantes estão muito semelhantes às médias de duração da língua-alvo (Tabela 

12): 

Tabela 12: Comparação entre as médias de duração de /b/ em espanhol LM e 
no corpus (espanhol LE) 

Categoria 
Acústica 

Duração em 
espanhol LM 

Duração em 
espanhol LE 

Aproximante 50,53 56,02 

Fricativa 55,65 59,11 

Oclusiva 57,18 56,50 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Para exemplificar uma realização do fonema /b/ como oclusivo em um 

contexto no qual a bibliografia diz que deveria ser realizado como aproximante 

porque não é precedido de pausa ou nasal, podemos observar o espectrograma da 

frase que continha a palavra llevo (Figura 32): 
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Figura 32: Espectrograma 1. 

 

Apesar de o fonema estar em contexto intervocálico, no detalhe, é possível 

ver claramente a barra de explosão, característica dos sons oclusivos: 

 

 

 

 

 

 

 

                             [dʒ͡                   é                            b                        o] 

 

BARRA DE EXPLOSÃO 
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Já a realização do fonema /b/ como aproximante é possível observar no 

espectrograma de estaba (Figura 33): 

Figura 33: Espectrograma 2. 

 

No detalhe, é possível observar uma estrutura clara de formantes que 

conferem harmonicidade ao som e a ausência da barra de explosão, sendo que o 

som só é identificado pela leve queda melódica (de 2,35%) na curva de intensidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     [    e           s                 t                     á               β                    a] 
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Para a realização que denominamos “híbrida”, consideramos as produções 

que apresentavam características de mais de uma categoria acústica. Por exemplo, 

no caso da palavra trabajando (Figura 34), apesar de apresentar uma estrutura de 

formantes que conformam os harmônicos – que é uma característica das 

aproximantes – também apresenta uma barra de explosão, própria das oclusivas. 

Sendo assim, o som híbrido [β͡b] seria aquele que o informante tenta aproximar da 

realização da língua-alvo, mas mantem características da sua língua de origem: 

Figura 34: Espectrograma 3. 

 

No detalhe, podemos observar a presença de formantes de transição, das 

vogais adjacentes para o som híbrido e a barra de explosão: 
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     [    t            ɾ        a        β͡b          a            x                   ã           n̹           d               o    ] 

 

Como as realizações do fonema /b/ como fusão representaram 12% do 

corpus, vamos exemplificar a sua produção como tal no espectrograma 4 a seguir 

com a palavra televisión: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Espectrograma 4. 

 

BARRA DE EXPLOSÃO 

TRANSIÇÃO DE 

FORMANTES 



124 
 

No detalhe, podemos ver que os formantes de /b/ se fundem com os das 

vogais adjacentes e há uma queda melódica atípica (de 7%) na intensidade: 

 

 

 

 

 

[       t            e        l             e           B           i               s            j             õ         ] 

 

 

4.3. ANÁLISE ACÚSTICA DAS REALIZAÇÕES DOS ALOFONES DE /d/ 

O fonema /d/ foi o mais produtivo no nosso corpus com um total de 257 

(duzentas e cinquenta e sete) realizações (Tabela 8), representando um 48,31% dos 

sons analisados (Figura 23). 

Nas realizações do fonema /d/, foi possível encontrar 120 produções 

oclusivas, 45 híbridas, 37 aproximantes, 33 fundidas, 19 elisões e somente 3 

fricativas. Também neste som, apesar de termos encontrado a realização como 

aproximante em 14% do corpus, o total de realizações oclusivas e híbridas também 

ultrapassa mais da metade das produções (65%): 

F2 

 

F1 

ZONA DE 

FUSÃO ENTRE 

[e] e [i] 
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Figura 36: Porcentagem das realizações de /d/ no corpus. 

 

Ao analisarmos a média de duração de /d/ por categoria acústica no corpus, 

encontramos os seguintes valores (Tabela 13):  

 

Tabela 13: Média de duração (ms) de /d/ por categoria acústica no corpus 

Categoria 
Acústica 

Número de 
Realizações 

Média de 
Duração (ms) 

Desvio Padrão 

Aproximante 37 49,56 28,42 

Elisão 19 0,00 0,00 

Fricativo 3 57,80 23,33 

Fundido 33 0,00 0,00 

Híbrido 45 51,66 27,44 

Oclusivo 120 49,61 28,44 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Da mesma forma que aconteceu com o fonema /b/, se compararmos as 

médias de duração das realizações de /d/ no nosso corpus (espanhol LE) com as 

propostas por Martínez Celdrán (1985) para o espanhol LM, vemos que os valores 

também não são muito diferentes entre si (Tabela 14): 
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Tabela 14: Comparação entre as médias de duração de /d/ em espanhol LM e 
no corpus (espanhol LE) 

 

Categoria 
Acústica 

Duração em 
espanhol LM 

Duração em 
espanhol LE 

Aproximante 50,53 49,56 

Fricativo 55,65 57,80 

Oclusivo 57,18 49,61 

(Fonte: elaboração própria) 

 

É possível observar a realização do fonema /d/ como oclusivo no espectrograma 5 

com a produção da palavra encantado: 

Figura 37: Espectrograma 5. 
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No detalhe, vemos que o fonema /d/, apesar de estar em um contexto 

intervocálico que tende à elisão em espanhol LM, no nosso corpus apareceu como 

oclusivo e com uma queda melódica de intensidade bastante acentuada (17,35%) 

com relação aos contextos adjacentes: 

     [ẽ        n             k           ã            n̹                 t                          á                     d               o     ] 

 

No caso da realização do fonema /d/ como aproximante, vimos que ela é mais 

propensa a acontecer em contexto intervocálico igual. Ou seja: /ada/, /ede/ ou /odo/. 

No exemplo do espectrograma 6 (com a estrutura de formantes em vermelho) temos 

o fragmento com a palavra empleada: 

 

 

BARRA DE EXPLOSÃO 
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Figura 38: Espectrograma 6. 

 

No detalhe é possível observar como os harmônicos das vogais adjacentes – 

concretamente o /a/ – conferem harmonicidade ao som /d/ a ponto de ele só ser 

possível de identificar pela queda (6,63%) da intensidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[   ẽ               m         p             l                         e                           á            ð               a       ] 

ESTRUTURA DE FORMANTES 

QUEDA DE 

INTENSIDADE 
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Com relação às realizações que consideramos como híbridas do fonema /d/ 

([ð̞̞͡d]), podemos observar como o informante produz este som em ocurrido, sendo 

que, neste contexto, em espanhol LM, a tendência é de elisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Espectrograma 7. 

 

Se observarmos o detalhe do espectrograma, também é possível a presença 

dos harmônicos característicos das aproximantes, juntamente com a barra de 

explosão característica das vogais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[    o               k                  u            ɾ ̄                      í                           ð̞̞͡d               o       ] 

BARRA DE EXPLOSÃO 

ESTRUTURA DE FORMANTES 



130 
 

Com relação à elisão ou a fusão do fonema /d/, temos que esta ocorreu em 

13% dos casos e aquela em 7%, normalmente em contextos de terminação de 

particípio passado (-a(d)o/-i(d)o) nos quais essa elisão é um dos fenômenos de 

variação fônica mais estendidos e afeta, mesmo que de forma diversa, a diferentes 

áreas tanto da Espanha quanto da Hispano-América32. 

Para exemplificar as elididas do fonema /d/ podemos observar o 

espectrograma (8) da palavra pasado:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40: Espectrograma 8. 

 

No detalhe vemos que os harmônicos das vogais [a] e [o] formam um 

continuum e não há nenhuma realização do som /d/ intervocálico; fenômeno muito 

comum entre os falantes da língua espanhola: 

 
32 O projeto coordenado HUM2004-06052-C06-00 abrange pesquisadores de seis universidades espanholas, cujo 

objeto de estudo é o espanhol falado em cada uma das suas comunidades de fala (Alcalá, Granada, Las Palmas 

de Gran Canaria, Lérida, Málaga e Valencia) e que trabalharam com a mesma metodologia (desenho da mostra, 

obtenção do corpus, metodologia de análise, etc.). Ver Gómez Molina (2005: 164-173) 
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[   p            a                      s                                     á                                o        ] 

Para o fenômeno da fusão, temos o espectrograma 9 (Figura 41) que 

representa a palavra nada: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41: Espectrograma 9. 

 

ÁREA DE FUSÃO 

DOS FORMANTES 
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No detalhe é possível identificar a presença do fonema /d/ pela leve queda 

melódica (2,16%) de intensidade entre as vogais [a], mas não conseguimos 

determinar a sua duração porque os formantes estão fusionados:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[            n                                      a                            D                       a             ] 
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4.4. ANÁLISE ACÚSTICA DAS REALIZAÇÕES DOS ALOFONES DE /g/ 

No caso do fonema /g/, ele foi o que menos realizações teve: só 69 produções 

(Tabela 8) com somente um 12,97% (Figura 23) do total do corpus. Nas poucas 

realizações do fonema /g/, encontramos 31 produções como oclusivas, 19 híbridas, 

8 tanto para as aproximantes quanto para as fundidas, 3 para as fricativas e 

nenhuma elisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Porcentagem das realizações de /g/ no corpus. 

 

Da mesma forma que com os outros sons analisados, o somatório das 

realizações oclusivas e híbridas de /g/ equivale a 57% da amostra, indicando 

também que estas categorias acústicas superam mais da metade das produções do 

corpus. Com relação às médias de duração de /g/ nas categorias acústicas, os 

valores são os apresentados a seguir (Tabela 15): 

 

 

 

12%

0%
4%

12%

27%

45%

Porcentagem de Realizações de /g/ 
por Categoria Acústica

Aproximante

Elisão

Fricativo

Fundido

Híbrido

Oclusivo



134 
 

Tabela 15: Média de duração (ms) de /g/ por categoria acústica no corpus 

Categoria 
Acústica 

Número de 
Realizações 

Média de 
Duração (ms) 

Desvio Padrão 

Aproximante 8 56,20 23,30 

Elisão 0 0,00 0,00 

Fricativa 3 55,52 23,61 

Fusão 8 0,00 0,00 

Híbrida 19 54,60 24,37 

Oclusiva 31 55,98 23,18 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Ao comparamos a média de duração (ms) do fonema /g/ do nosso corpus 

(espanhol LE) com os que Martínez Celdrán (1985) propõe para o espanhol LM, 

temos os seguintes valores (Tabela 16): 

 
Tabela 16: Comparação entre as médias de duração de /g/ em espanhol LM e 

no corpus (espanhol LE) 

 

Categoria 
Acústica 

Duração em 
espanhol LM 

Duração em 
espanhol LE 

Aproximante 50,53 56,20 

Fricativa 55,65 55,52 

Oclusiva 57,18 55,98 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Da mesma que com os fonemas /b, d/, a média de duração de /g/ em 

espanhol LE se apresentou muito próxima a dos valores em espanhol LM com 

diferenças mínimas entre ambos.  

Como já mencionamos anteriormente, o maior número de realizações do 

fonema /g/ foi como oclusivo e podemos observar um exemplo desta produção no 

espectrograma da palavra pega (Figura 43):  
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Figura 43: Espectrograma 10. 

 

Ao observar a realização deste som no detalhe, apesar de o fonema /g/ estar 

entre vogais, é possível ver claramente a barra de explosão e a ausência de 

formantes (harmonicidade) nesta produção: 

 

 

 

 

 

 

 

[            p                                    é                            g                                 a                        ] 

BARRA DE EXPLOSÃO 
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Para exemplificar uma realização aproximante do fonema /g/, podemos 

observar a sua produção no grupo clítico su golpe (Figura 44):  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: Espectrograma 11. 

 

No detalhe, vemos que este fonema se realizou como aproximante porque 

não há a presença de uma barra de explosão e percebemos a transição entre os 

fonemas [u] e [o] do contexto intervocálico pela queda melódica de 12,1% da 

intensidade de [ɣ̞]: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[        s               u          ɣ̞             ó            l                  p                      e                    ] 

QUEDA DE 

INTENSIDADE 

ESTRUTURA DE 

FORMANTES 
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No caso da categoria acústica que consideramos como híbrida porque 

apresenta características de mais de uma possível realização, podemos observar a 

produção da palavra mago (Figura 45): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Espectrograma 12. 

 

Ao observarmos o detalhe, vemos que o contexto que antecede o fonema /g/ 

é o de um som [a] muito longo que pode ter caracterizado uma espécie de “pausa” 

dentro da palavra gerando uma produção híbrida [ɣ̞̞͡g] e uma queda de intensidade 

discreta (1,65%): 

[         m                                                    á                                    ɣ̞̞͡g                   o       ] 

BARRA DE EXPLOSÃO 

ESTRUTURA DE 

FORMANTES 
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Como as fusões se realizaram em 12% dos casos, podemos observar esta 

produção no espectrograma da palavra algo:  

 

Figura 46: Espectrograma 13. 

 

No detalhe do espectrograma é visível a fusão do som /g/ com a lateral [l] e a 

vogal [o]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [            á                             l                       G                                o         ] 

  

ÁREA DE FUSÃO 
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APÍTULO 5: DISCUSSÃO 

No campo das interferências fonéticas, como os fonemas oclusivos sonoros /b d 

g/ apresentam um grau de semelhança maior entre o português (LM) e o espanhol 

(LM) – sons “idênticos”, de acordo com as categorias de Flege, et. al. (2003) –, não 

proporcionam dificuldades de percepção e de produção para um brasileiro que 

estuda o espanhol como LE. No entanto, os seus alofones aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] não 

têm equivalência na língua portuguesa e, geralmente, os falantes brasileiros, mesmo 

os que possuem um nível avançado de espanhol – como é o caso dos professores 

desta língua – pautados por uma “peneira” e por uma possível “surdez fonológica” 

não percebem estes sons e, consequentemente, os produzem como os sons que 

possuem características acústicas similares às existentes na sua LM.  

Os sons “semelhantes”, conforme Flege, et. al. (2003), são assimilados por 

uma categoria que já existe na LM do aprendiz, ou seja, como oclusivos sonoros, 

mas no caso do nosso corpus, mais que uma simples assimilação, vimos a 

“transformação” do som e o surgimento de uma nova categoria acústica que 

denominamos híbrida e que pode ter aparecido como uma possível “solução” à falta 

do som aproximante como tal. Ou seja, quando os nossos informantes produzem, 

por exemplo, um som que nem é oclusivo ou aproximante, mas que possui 

características de ambos, entendemos que esse falante ouve/percebe que o som da 

sua produção em LE não é exatamente igual ao do produzido em LM e este 

fenômeno, que apareceu em 22% das realizações totais do nosso corpus, poderia 

ser explicado pela teoria do modelo do imã na língua materna. 

Na perspectiva do modelo do imã da língua materna (KUHL & IVERSON, 

1995), segundo a qual é possível explicar os sistemas fonológicos considerando a 

noção de protótipos que representam os fonemas de cada língua e que funcionam 

C 
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como um imã que assimila e atrai para si os sons que são semelhantes 

foneticamente, tal atração tem como resultado a formação de representações 

fônicas ou categorias; no caso dos sons aqui apresentados, tanto os alofones 

oclusivos [b d g] quanto os aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] costumam ser percebidos pelo 

falante brasileiro de espanhol LE só como [b d g] porque são as únicas categorias 

destes sons na sua LM. Consequentemente, os sons /b d g/ seriam uma “realização 

prototípica” que têm a capacidade de atração (pois funcionam como um imã) das 

realizações aproximantes, por causa da proximidade entre elas. Apesar de o 

resultado ser a perda da sensibilidade às diferenças entre ambos os sons porque o 

espaço perceptivo entre a oclusiva e o seu alofone diminui por causa das 

características fônicas semelhantes, no caso dos nossos dados, podemos dizer que 

25,70% das realizações oclusivas se realizaram da forma esperada.  

Ou seja, sabemos que estes fonemas estão em distribuição complementar e 

que teoricamente têm que ser produzidos como oclusivos se estão depois de pausa 

ou nasal, mas, apesar de estarem em um contexto diferente deste, ou o falante fez 

uma pausa ou nasalizou o contexto anterior porque, concordamos com Gil 

Fernández (2007: 495) quando explica que a produção das oclusivas sonoras em 

espanhol pode estar condicionada às suas posições na sílaba e na palavra. Assim, 

em posição de ataque depois de pausa não ocorre contexto precedente que 

influencie na articulação das consoantes oclusivas sonoras [b, d, g], ao contrário do 

que acontece quando estão em outros contextos. Nestes últimos casos, as 

características acústicas de tais consoantes podem ser afetadas não apenas por 

condicionamentos externos (a posição da consoante na sílaba e na palavra, ou a 
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influência das vogais que as acompanham), mas também pela duração do som e 

pelo registro do falante (coloquial, conversacional, formal)33.  

De acordo com Hualde, J. I., Simonet, M. & Nadeu, M. (2011), no espanhol 

contemporâneo, os fonemas /b, d, g/ se realizam sistematicamente como 

aproximantes em posição pós-vocálica e, em alguns contextos pós-consonânticos, 

enquanto que a realização de uma /b, d, g/ oclusiva intervocálica seria enfática ou 

anômala. Estes autores ainda afirmam que, enquanto que as realizações fricativas 

ou aproximantes de /b, d, g/ podem ocorrer de forma ocasional na língua coloquial 

em muitos idiomas, como, por exemplo, o inglês ou o francês, no espanhol se 

trataria de um processo totalmente “convencional”, encontrado em todos os estilos 

de fala, inclusive na leitura cuidadosa de textos34. 

Por tanto, de um ponto de vista fonológico, esta afirmação representaria uma 

contradição porque define as variantes mais pronunciadas em espanhol dos sons /b, 

d, g/ com uma categoria que contradiz alguns dos seus traços porque os alofones 

aproximantes de /b, d, g/ não apresentam nenhuma oclusão completa ou o 

fechamento típico das oclusivas. 

Martínez Celdrán (2013) propôs como objetivo principal estudar as características 

acústicas dos sons que ele denomina, desde 2004, como as três aproximantes 

espirantes do espanhol [β̞ ð̞ ɣ̞], e determinar em que medida elas são abertas ou 

fechadas, e se nos contextos em que não são declaradamente oclusivas são sempre 

aproximantes ou, pelo contrário, podem realizar-se como outras categorias. 

 
33 Estudos como os de Machuca Ayuso (1997) discutem esta questão detalhadamente. 
34 “Whereas fricative or approximant realizations of / bdg/ may be occasionally found in casual speech in many 

languages, including English (Brown 1977; Browman and Goldstein 1991; Shockey 2003) and French (Duez 

1995), in Spanish it is a fully conventionalized process systematically found in all speech styles, including 

careful reading style”. (Hualde, J. I., Simonet, M. y Nadeu, M., 2011: 304). 
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Partindo da premissa, procedente da fonética clássica (Harris 1969; Lozano 

1979; Mascaró 1984; Navarro Tomás 1982 [1918]), de que as aproximantes 

espirantes são alofones dos respectivos fonemas sonoros e aparecem sempre que 

não seja em princípio absoluto (pausa) ou depois de nasal (além de depois de lateral 

no caso de /d/) porque, nestes contextos concretos, os alofones tendem a serem 

oclusivos (Martínez Celdrán, 2013:16). 

Na bibliografia da fonética clássica que consultamos, não encontramos que os 

alofones de /b d g/ em língua espanhola possam ser realizados como oclusivos. 

Inclusive, como já citamos no 1§ da página 45 desta tese, Navarro Tomás (1982 

[1918]) afirma que os estrangeiros que queiram falar espanhol e não dominem estes 

sons e, consequentemente a realização aproximante dos mesmos, terão uma 

produção muito distante da pronúncia espanhola “correta”35, mas cabe ressaltar que 

a língua mudou e que o autor, com todas as limitações que tinha à época, foi 

pioneiro no estudo da fonética da língua espanhola. 

Em sua tese doutoral, Sola (2015) fez um estudo dos fonemas /b d g/ – 

também de fala espontânea – no qual, falantes nativos das províncias de Madri, 

Andaluzia e País Vasco produziram os alofones de maneira oclusiva, mesmo em 

contexto onde a fonética clássica diz que deveriam ser realizados como 

aproximantes, em 15,87% dos casos.  

Ao observar os exemplos de produção nativa em língua portuguesa 

encontrados em Silva (2001), vimos que a realização dos fonemas /b d g/ 

apresentam as mesmas características acústicas independentemente do contexto 

fonético da palavra e que os seus alofones são sempre oclusivos, com exceção de 

 
35 Aspas nossas. 
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[d] diante de [i] em certas regiões do Brasil, mas que é uma especificidade 

facilmente resolvida quando se diz ao falante de LE para “morder a língua” neste 

caso.  

Atualmente, autores pertencentes principalmente à corrente norte-americana 

(Ortega Llebaria, M., Hualde, J. I., Simonet, M., Nadeu, M., Eddington, D.) adotam 

uma perspectiva inovadora com relação ao discurso existente sobre a fala românica 

em geral e, sobre o espanhol em específico. Trata-se de uma visão diacrônica na 

qual se estuda a evolução ou os modelos de mudança dos sons da fala, na tentativa 

de compreender a sua origem histórica e a sua natureza fonética e fonológica para, 

em último caso, prever a evolução dos sons da fala contemporânea afetados por 

estes processos. 

Esses autores mencionam um processo de lenição histórico no qual é 

produzida a espirantização (fricção) sistemática das “oclusivas sonoras” nas línguas 

românicas da península Ibérica:  

A lenição sistemática ou 'espirantização' de oclusivas sonoras é 
uma área fonológica da maior parte da Península Ibérica. Nas 
línguas desta área, as oclusivas sonoras são realizadas 
sistematicamente como aproximantes sonoras, que foram 
chamadas de "fricativas" em trabalhos anteriores, em alguns 
contextos 36. 

 

Os autores também argumentam que a descrição clássica da distribuição 

complementar entre dois alofones complementares (oclusivos e fricativos) deve ser 

entendida como um fenômeno gradual em que os diferentes graus de constrição na 

produção formam um contínuo , ao contrário da concepção clássica em que esses 

 
36 Tradução nossa para: “The systematic lenition or ‘spirantization’ of voiced plosives is a phonological area 

feautre of most of the Iberian Peninsula. In the languages of this area, voiced plosives are systematically realized 

as voiced approximants, called ‘fricatives’ in earlier work, in some contexts”. (Simonet, M., Hualde, J. I., Nadeu, 

M., 2011). 
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sons são tratados como extremos pertencentes a duas categorias opostas, 

(vogal/consoante; oclusiva/fricativa; oclusiva/aproximante; aproximante 

fechada/aproximante aberta; interrupto/contínuo, etc.)37. 

Browman & Goldstein (1991), afirmam, na sua teoria fonológica articulatória, 

que a assimilação e a lenição são resultado de uma redução gestural, o que no 

inglês é conhecido por ‘undershooting’ na linguagem cotidiana. Esta visão que 

considera a gradação dos sons como preceito epistemológico, resolve em boa parte 

a disjuntiva gerada ao redor destes sons, porque supera o binarismo que impera na 

fonética e na fonologia (como também na grande maioria das ciências modernas), e 

nos permite falar de diferentes graus de consonantismo ou de vocalismo, por 

exemplo; ou de distintos níveis de abertura ou fechamento, etc. No entanto, esta 

perspectiva continua sendo paradoxal, já que, para poder descrever esse mesmo 

continuum de sons, é necessário fazer uma análise acústica detalhada das suas 

partes, com a descrição dos sons particulares, suas respectivas categorias e divisão 

observando os seus traços físicos visíveis na medida do possível. 

Por outro lado, colocam-se em questão os dados existentes em relação à 

distribuição complementar de /b, d, g/, porque eles parecem estar baseados em 

impressões de palavras pronunciadas de maneira isolada, em alguns momentos, 

produzidas pelo mesmo pesquisador (Eddington, 2009). 

Este fato não faz com que o interlocutor deixe de compreender o que está 

sendo dito, inclusive porque os alofones não distinguem significados, mas aparece 

 
37 “One thing that makes the traditional distribution of voiced approximants in Spanish suspicious is that it 

neatly breaks the broad continuum that ranges from complete occlusion to near vowel-like approximants into 

two categories: stops and approximants”. Eddington, D. (2009). 
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como o que se chama de “sotaque estrangeiro”, no caso do espanhol LE, mesmo 

que as palavras e as estruturas estejam adequadas na língua espanhola.  

Com relação à análise estatística comparativa entre a duração dos sons em 

espanhol LM38 e espanhol LE, cabe ressaltar que as únicas diferenças relevantes 

que detectamos foi na comparação entre a duração das oclusivas presentes tanto na 

produção do espanhol LM quanto na do espanhol LE; e na comparação que fizemos 

entre as híbridas (espanhol LE) e as aproximantes (espanhol LM). Como já 

mencionamos anteriormente (página 116 §3 desta tese), acreditamos que este 

resultado deve-se ao fato de que o som híbrido que encontramos na realização dos 

nossos informantes, apesar de possuir características tanto das oclusivas quanto 

das aproximantes, enquanto à produção, ele estaria mais próximo às oclusivas 

porque é um som que pertence à LM dos nossos informantes e por isso, no teste 

estatístico não há rejeição; mas enquanto à percepção, ele estaria mais próximo às 

aproximantes que, por ser ausente na LM dos informantes, é percebida por eles, 

mas não se consegue produzi-la como tal e por isso sim há rejeição no teste 

estatístico. Ou seja, há uma percepção de que aquele som não é oclusivo, mas não 

há o gesto articulatório necessário para alcançar esta produção como aproximante. 

Por isto, surge o híbrido como uma espécie de “solução”, ou movimento da língua 

materna em direção à língua estrangeira. 

As perguntas que pretendíamos responder com a pesquisa feita nesta tese 

foram: se a totalidade da bibliografia clássica consultada não contempla a realização 

destes alofones como oclusivos e se demonstrarmos que os falantes avançados de 
 

38 Apesar de os valores para a média de duração do espanhol LM que estamos usando serem os de Martínez 

Celdrán (1985) – estudo que ele realizou com frases controladas com informantes da Península – e de Sola 

(2015) possuir um estudo mais recente sobre estes mesmos sons na fala espontânea também da Espanha, 

decidimos usar os valores encontrados em Martínez Celdrán porque eles representam um marco na medição 

destes sons e a própria Sola também faz referência a eles no seu trabalho. 
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espanhol LE pesquisados têm um percentual alto de produção oclusiva e/ou híbrida 

(como no caso do nosso corpus) e, portanto, plausível, inteligível e possível, 

poderíamos considerar esta realização como idônea, normativa e aceitável?  

No caso desta primeira pergunta, talvez uma vasta pesquisa bibliográfica já 

fosse suficiente para responde-la porque vimos que tanto Sola (2015), em seu 

estudo acústico e empírico, quanto a RAE (2011), em uma flexibilização do seu texto, 

apontam que a realização de /b d g/ como oclusivos, pode ocorrer em outros 

contextos que não o depois de pausa, nasal ou lateral no caso de /d/. Sendo assim, 

mesmo que as realizações do nosso corpus, não fossem as esperadas dentro do 

que prega a fonética tradicional, podemos afirmar que estas produções (sejam 

oclusivas ou híbridas) são perfeitamente idôneas, aceitáveis e, mesmo não sendo 

consideradas “normativas”, cumprem o papel mais importante em uma interação: 

são inteligíveis e comunicam. 

Para a nossa segunda pergunta, a de que se conseguíssemos demonstrar 

que nem mesmo estes falantes, professores de espanhol LE de nível avançado, 

realizam estes sons como aproximantes e/ou fricativos e sim como oclusivos e/ou 

híbridos, por exemplo, até que ponto poderemos exigir que os nossos alunos 

tenham uma produção (aproximante) com a qual não têm contato/ouvem? Poch 

Olivé (1999:32) diz que “dificilmente os estudantes poderão produzir 

adequadamente os sons de uma nova língua se não são capazes, em primeiro lugar, 

de discriminá-lo auditivamente”.  

Estamos de acordo com essa afirmação no que diz respeito à percepção, mas 

discordamos do termo “adequadamente” utilizado pela autora enquanto à produção. 

Ou seja, está comprovado que dificilmente podemos produzir aquilo que não 

ouvimos – os surdos-mudos não falam porque não ouvem –, mas no caso dos sons 
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estudados nesta tese, o fato de que a produção não se realize como aproximante, 

nos contextos nos quais a fonética clássica estabeleceu que precisam ser realizados 

como tal, não significa que não seja uma pronúncia adequada; não só pelo fato de 

que a produção oclusiva e/ou híbrida (no caso do nosso corpus) seja perfeitamente 

inteligível, mas também porque não prejudica, em absoluto, a transmissão da 

mensagem e a consequente comunicação. 

Com relação à terceira pergunta: a de que se esta produção é 

suficientemente importante para que se dê ênfase à sua realização como 

aproximante? Precisamos falar sobre tensão. Este termo é relativamente difícil de 

definir porque está relacionado com o esforço articulatório realizado para produzir os 

sons da fala. Isto significa que as oclusivas são consideradas mais tensas que as 

fricativas, por exemplo, porque exigem um esforço maior na sua articulação. Da 

mesma forma que em português, os falantes cuja LM seja o alemão, o francês ou o 

inglês também costumam ter dificuldades na produção de /b d g/ como aproximantes 

ao falarem em espanhol porque a realização destes fonemas nas suas respectivas 

línguas maternas, também é “sempre”39 oclusiva. Sendo assim, tratar-se-ia de uma 

diferença na tensão da articulação destes fonemas e não na zona de articulação 

deles, já que esta não varia. 

Por último, também queríamos responder à pergunta de se a realização 

destes alofones como oclusivos/híbridos pode ser uma “marca”, uma característica 

acústica do chamado espanhol do Brasil? Se nos remetemos aos estudos dos world 

englishes, vemos que uma das repercussões da extensa propagação que o inglês 

 
39 Esta afirmação é de Poch Olivé (1999) e colocamos as aspas na palavra sempre porque a pesquisa que 
realizamos, vem justamente confrontar essa distribuição complementar – oclusiva depois de pausa e nasal e 
aproximante nos demais contextos – como única forma de produção absoluta destes fonemas. 
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tem é uma diversificação entre as diferentes formas de falá-lo – inglês indiano, de 

Singapura, nigeriano, irlandês, sul-africano, etc. – para as variedades consideradas 

padrão: inglês britânico e estado-unidense. Estas diversas formas de falar a língua 

inglesa foram moldadas pelas respectivas culturas locais e, claro, pela língua das 

pessoas que o adotaram. Em outras palavras, o inglês se tornou local. Outra 

consequência da grande propagação do inglês, é que ele se tornou o meio de 

comunicação entre pessoas que não compartilham uma língua comum. Como a 

mensagem precisa ser transmitida, independentemente do idioma ou da cultura que 

se tenha, as pessoas precisam utilizar um código que seja entendida por todos. E, 

neste caso, o inglês se tornou global.  

Com relação aos estudos realizados no campo da fonética e da fonologia, por 

exemplo, vimos que os falantes da Índia, Nigéria e países deste círculo substituem, 

com frequência os sons /θ, ð/ – th – pelos fonemas /t, d/ ou /s, z/. Todas estas 

variedades do inglês são chamadas de “angloversals” ou “vernacular universals” e 

há várias pesquisas acadêmicas sobre este assunto (SIEMUND et. al. 2012). No 

entanto, apesar de ser o idioma oficial de 21 países, com as suas respectivas 

características e variedades, a língua espanhola, diferentemente do inglês, não é 

considerada uma língua vernácula universal fora dos países que a têm como oficial. 

Sendo assim, mesmo que não possamos dizer que exista um espanhol do 

Brasil (já que dentro da bibliografia consultada só encontramos textos sobre o 

espanhol no Brasil), os dados da nossa pesquisa não são suficientes para 

responder a esta pergunta, primeiro porque precisaríamos definir se realmente há 

um espanhol do Brasil e, segundo, porque como só entrevistamos professores do 

Estado do Rio de Janeiro, seria pretensão nossa afirmar que os dados encontrados 

servem para um país de dimensões continentais como o Brasil. O que sim podemos 
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sinalizar, a partir da pesquisa feita, é que há uma clara percepção por parte dos 

nossos informantes de um som diferente ao que eles conhecem na sua LM, mas não 

alcançam o ponto necessário da tensão articulatória para produzi-lo na LE. Por isto, 

há o surgimento de um som híbrido, que nem é totalmente oclusivo e nem 

totalmente aproximante, mas que traz características dos dois e que é tão válido 

quanto eles porque constrói o significado e transmite a mensagem pretendida de 

maneira significativa, clara e inteligível, sendo, portanto, perfeitamente aceitável 

como uma das possíveis variedades do espanhol. 

  



150 
 

 MODO DE CONCLUSÃO 

Retomando o objetivo principal e os secundários deste tese, nos quais nos 

propúnhamos a descrever, observar e comparar de maneira ampla para determinar 

as características acústicas dos alofones de /b d g/ presentes na produção oral de 

falantes avançados de espanhol como LE (professores do Estado do Rio de Janeiro) 

e, também, apontar algumas transferências acústicas que pudessem ocorrer na 

produção do espanhol como LE; verificar se havia características acústicas próprias 

presentes na interlíngua estável dos professores brasileiros de espanhol LE e, por 

último, discutir (problematizar sobre) a existência do chamado “Espanhol do Brasil” e 

se as características encontradas poderiam ser consideradas como pertencentes a 

esta “variedade” da língua. 

Podemos afirmar que o objetivo principal foi cumprido porque depois da 

visualização, análise e percepção acústica dos 532 sons (de fala espontânea) que 

compuseram o nosso corpus, foi possível: discriminar estes sons em diferentes 

categorias de análise, correspondentes às variantes possíveis de produção de /b d 

g/; observar as frequências de aparição de cada uma e os seus respectivos traços 

acústicos para poder explicitar como se dá esta produção e identificar a realização 

de um som novo (híbrido) que traz características tanto das oclusivas (barra de 

explosão) quanto das aproximantes (harmonicidade e presença de formantes). 

Ao contrário do que acontece em espanhol LM, no qual os sons aproximantes 

de /b d g/ são as variantes mais frequentes na fala espontânea e se caracterizam 

acusticamente por terem vozeamento, harmonicidade e uma pequena diminuição de 

energia com relação às vogais anterior e posterior, no caso do espanhol LE, 

analisado nesta tese, os sons oclusivos e híbridos (oclusivos + 

A 
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aproximantes/fricativos) são os mais frequentes, representando 65% das realizações 

de todo o nosso corpus. 

Com relação aos objetivos secundários, um deles era o de apontar possíveis 

transferências acústicas na produção do espanhol LE, como por exemplo, a 

realização de sons oclusivos (17,3%) em contextos nos quais no espanhol como LM 

seriam produzidos ou como aproximantes ou como fricativos. No entanto, se 

tivermos em conta o número total de ocorrências das oclusivas no corpus (43%), em 

mais da metade dos casos (25,7%) a realização esperada era realmente a de uma 

oclusiva e, portanto, não podemos dizer que houve um número significativo de 

transferências acústicas na amostra analisada. 

Também pretendíamos verificar se havia características acústicas próprias 

presentes na interlíngua estável dos professores brasileiros de espanhol LE e, neste 

caso, a partir dos dados encontrados nesta tese, foi possível identificar um som 

característico na produção dos nossos informantes: o híbrido. Esta produção é 

extremamente importante, por um lado, devido à sua alta incidência no nosso corpus 

(22%) – depois das oclusivas, esta é a categoria com maior porcentagem de 

realização – e, por outro, porque indica que o nosso informante não é um “surdo 

fonológico” porque tem a percepção de que há um som diferente ao da sua LM, mas 

que ele que não consegue alcançar em todos os casos considerados “corretos” pela 

fonética tradicional, dentro da distribuição complementar para os alofones de /b d g/. 

No entanto, como vimos em estudos recentes sobre a fala espontânea do espanhol 

LM, principalmente nos trabalhos de Sola (2015) e Gil (2007) a canônica distribuição 

de que depois de pausa e nasal (e lateral no caso de /d/), o som se realiza como 

oclusivo e nos demais casos, como aproximante já não pode ser considerada a 

única opção de realização acústica porque houve casos em que, teoricamente, o 
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som “deveria” ser aproximante, mas que o falante (por muitas razões), o realizou 

como oclusivo, por exemplo.  

No caso da última pergunta, para discutir (problematizar sobre) a existência 

do chamado “Espanhol do Brasil”, apesar de já termos mencionado que não 

podemos afirmar que exista uma “variedade” da língua espanhola do Brasil, até pelo 

fato de os nossos informantes pertencerem somente a um Estado do país, 

acreditamos que o som híbrido – que encontramos na nossa tese – constitui uma 

das características que poderiam ser consideradas como pertencentes ao repertório 

dos professores de espanhol LE do Rio de Janeiro devido ao seu elevado número 

de realizações. Para saber se esta categoria acústica híbrida também apareceria em 

outras regiões, teríamos que continuar com a nossa pesquisa e ampliar os dados 

para além do Estado do Rio de Janeiro; algo que pretendemos fazer em estudos 

futuros.  

Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que, como docentes, acreditamos ser 

possível aplicar esta pesquisa nas aulas de formação de professores não como algo 

a ser imposto, porque vimos que outros tipos de realização dos fonemas aqui 

estudados são possíveis e igualmente válidos, mas para mostrar as possibilidades 

de produção dos mesmos e conscientizar aos futuros docentes sobre estes aspectos 

da língua para que possam decidir se aplica-los/pronuncia-los de determinada 

maneira ou não. E, como pesquisadoras, dizer que estamos convictas dos 

resultados obtidos. 
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NEXOS 

 

ANEXO I 

TRANSCRIÇÕES 

 

/b/ 

/d/ 

/g/ 

 

MC-01-F 

Me llamo María Celia, soy profesora de español hace quince años más o menos y 

en la historieta me pareció bastante interesante que el señor está asistiendo la tele 

mientras su esposa, su mujer está limpiando las vajillas, pero en la tele él está 

asistiendo a un programa de humor, pero parece que hay un mágico ahí y 

trabajando eso, este señor está encantado con la programación, pero su mujer no 

está nada feliz porque incluso se cayó el plato que estaba limpiando y el ruido ha 

proporcionado un trastorno muy grande al señor que se levantó de la… del sofá y 

dejó la tele. Entonces empezó una pelea muy grande y la señora después de 

pelearse tanto a su esposo, a su marido, se quedó triste porque él se fue. Después 

de un tiempo de tristeza, ella ya se volvió feliz y volvió a limpiar sus… sus vajillas, 

cantando porque ahora sí ya podría hacer lo que quería ella. 

 

RM-02-M 

Yo me llamo Rodrigo, eh… doy clases de español hace diecisiete años y ahora vamos a 

contarles algo, un cuento. Pero, estaba un señor viendo la tele, su señora estaba lavando 

los platos mientras eh… su marido, creo, eh via* la televisión, veía la televisión. Eh... en el 

programa, me parece que está habiendo un… una clase de espectáculo en la que un mago 

va a hacer una… algo mágico ¿verdad? un truco y hace desaparecer a una señora, bueno. 

Después, eh… él aplaude, espera los aplausos mientras que el señor, el que está viendo la 

tele, empieza a escuchar unas canciones, creo yo, ah… estaba, escucha los aplausos y se 

le ocurre algo, se va hasta la… hasta su señora, la señora que estaba todavía lavando los 

A 
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platos y le hace un truco de magia, eh… haciendo un… y mas* parece que le asusta a la 

señora, los dos de pronto se dan cuenta lo que ha pasado y se quedan mirando los dos a lo 

ocurrido que son los platos, los cubiertos todo en el piso, algunos rotos, creo que están 

todos rotos y enseguida la señora le da un taponazo, creo que en la cara y justo en eso se 

da cuenta que su marido ha desaparecido o sea, algo mágico ha ocurrido, algo que se 

queda, se queda preguntando ¿qué habrá pasado? y de pronto ella se da cuenta ¡qué 

bueno!, hice un truco de mágica y entonces enseguida ella agradece al público que somos 

nosotros que estamos leyendo este cuento y vuelve a hacer sus tareas que es lavar los 

platos y los cubiertos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 

MA-03-F 

Mi nombre es Marcilane, llevo dando clases hace diez años. Soy maestra de español para 

tiquitos*, para tiquitos*. En la historie… en la historieta el hombre ve la tele en cuanto la 

mujer éh… en la cocina lava la… las vasillas*. Ello ve una cinta de hipnos* y va a su mujer, 

hace la hipnos* a ella, pero no se no se da y ella le tapa, sume y ella continue lavando las 

vasijas en la cocina cantando. 

 

RO-04-M 

Bueno, me llamo Rodrigo, llevo ya quince años dando clases de español y bueno, ah… un 

hombre está viendo la tele y se siente molesto con la… su mujer que está cantando 

malísimo y en la pantalla se ve, de la tele se ve un mágico haciendo una presentación y 

tiene una idea de hacer una mágica para que su mujer desaparezca y… pero de verdad solo 

la asusta y ella le pega y su golpe lo des… lo hace con que desaparezca y por fin ella saluda 

al público y sigue haciendo sus tareas. 

 

RA-05-F 

Mi nombre es Raquel, hace catorce años doy clases de español, en la historia un 

hombre ve a la tele en cuanto la mujer hace las cosas en casa. El hombre ve en la 

tele que el mágico va a hacer alguna cosa. El mágico saca la mujer de… de la silla y 

el hombre tiene una idea, la idea es sacar su mujer de la casa, pero la magia de él 

sale, no sale bien y por fin la mujer… eh… pelea con el hombre, hace la magia que 
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el hombre quería hacer con ella y el home*, el hombre sale de la casa y la mujer se 

pone contenta. 

 

VA-06-M 

Me llamo Valdinei, soy profesor de español hace once años más o menos, que 

trabajo con la educación pública. Bueno, voy a contarles la historieta, la narración, 

en la primera viñeta lo que observamos es una pareja, la mujer y un hombre, la 

mujer que está lavando los platos, ella lava los platos, el hombre está sentado en el 

sofá, viendo la tele, mirando la tele, bueno y la mujer está cantando una canción, 

haciendo las tareas domésticas, en el segundo el hombre está mirando la tele, y 

viendo, bueno, un programa, un mágico presenta una persona que está sentada, el 

mágico hace una mágica y la persona desaparece y en el próximo, el mágico 

muestra que la persona desapareció de la silla, ya no hay nada y el hombre tiene 

una idea, mirando la tele y después, la próxima viñeta, empieza a observar la mujer 

cantando, ha escuchado y tiene la idea y hace con que su mujer desaparezca 

también, o sea, por lo menos intenta hacerlo, pero la verdad es que no se 

desaparece la mujer, desaparece la tele y la mujer se pone un poco nerviosa e 

intenta hacer con que el hombre salga de ahí, que desaparezca y de repente cuando 

se da cuenta se desaparece el hombre y la tele y en la próxima viñeta ella se pone a 

pensar y a reflexionar un poco, sin saber qué pasa, después empieza una risa en su 

rostro, bueno y por último presenta al público eso como si fuera su espectáculo de 

magia porque al fin desapareció el marido que podría molestarle y la tele también y 

vuelve a lavar los platos muy contenta y feliz y cantando nuevamente. 

 

RB-07-F 

Me llamo Raabe, eh… trabajo con español de… desde dos mil cuatro… eh… y lo 

que veo acá en esta… en este texto es un hombre que ve la tele y una mujer que 

se… que está trabajando en la cocina, cantando y limpiando las cosas y el hombre 

me parece que ve un show de mágica y en determinado momento una mujer 

desaparece y él piensa que se puede hacer lo mismo con la mujer que está en la 

cocina que me parece que la canción no está, no está buena para él. Entonces, él 

piensa en hacer lo mismo, pero el plato que estaba en las manos de ella se cae, ella 
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se queda muy loca y desaparece con él y ahí después ella se pone contenta y 

continúa en la cocina haciendo sus cosas. 

 

JR-08-M 

Trabajo con español hace veintidós años. En esta historieta un hombre mira la tele y 

su mujer a su lado lava la loza. El hombre ve en la tele un mago que hace 

desaparecer a una mujer. El hombre entonces tiene una sorpresa, una sorpresa no, 

una idea. Es que quiere hacer que su mujer desaparezca también. Cuando va a 

hacerlo, se le cae de la mano lo que tiene y se rompe, entonces la mujer muy 

enojada, lo pega. En este momento, el hombre desaparece y la mujer muy feliz y 

satisfecha le agradece al público imaginario y vuelve a lavar la loza muy feliz. 

 

PA-09-M 

Bueno, estaba un hombre viendo la tele mientras su mujer fregaba los platos, 

cantaba y fregaba los platos. Él veía en la tele un programa en que había un mágico 

que conseguía hacer sumir, desaparecer una mujer con sus trucos. Bueno, tuvo una 

idea después de ver el programa…eh… y se dirigió hacia la mujer justamente para 

intentar hacer lo mismo que había hecho el mágico en el programa de televisión, o 

sea, hacer sumir a la mujer… lamentablemente para él no tuvo éxito porque lo 

máximo que pudo fue hacer con que se cayera el plato que tenía la mujer en manos 

y se rompiera el plato. Bueno, la mujer viendo que el plato se había roto, se había 

caído, se puso muy enfadada y le… bueno no sé muy bien, pero le dio una paliza, le 

metió la mano en el hombre y el hombre sumió, desapareció y bueno, se puso 

pensativa y finalmente agradeció por la mágica que había alcanzado y volvió con 

mucha felicidad a fregar los platos y a cantar. 

 

AC-10-F 

Mi nombre es Ana Cristina, doy clases de español hace doce años y aquí en esta 

historieta percibo que existe una pareja donde el hombre solo se preocupa con la 

tele y su mujer con los haceres de de casa y dentre humm otras situaciones él 
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intenta hacer con que ella suma pero o que ocurre es el contrario ella hace con que 

él desaparezca del mundo y sigue feliz por siempre.  

 

DA-11-F 

Y… Mi nombre… mi nombre es Dayara, doy clases español hace dieciséis años, ah 

bueno, lo que veo aquí, una mujer está fregando los platos y el hombre viendo la tele 

y… y de repente lo que ocurre, es que, el hombre asiste a un hombre que parece ser 

un mágico y… bueno hace, a ver, ¡ya! Bueno tiene una idea de que también puede 

ser una magia y la magia que quiere hacer es transformar a su mujer porque su 

mujer estaba cantando y aparentemente y… molestaba a este hombre, no sé, y él 

hace una magia y lo que pasa es que lo que desaparece, no, no es de ella no 

desaparece y deja caer al suelo el plato, o sea ella se pone muy enfadada y pega el 

hombre y este sí desaparece y ella se queda pensando y después al final se pone 

muy contenta, agradece el público y sigue haciendo sus tareas domésticas.  

 

FA-12-F 

Perdón … bueno, me chamo Fabricia y… doy clases a trece años, trece años y e… 

sí bueno, sobre la historieta me parece que habla un poquito de las cuestiones 

machistas, ¿no? El hombre está mirando la tele ¿no? y hay una presentación de 

mágica, luego e… él tiene una idea no, la idea porque en la presentación el mágico 

hace una mujer e… sumir entonces el señor tiene la idea de hacer con que su 

esposa, creo yo que sea, también suma, desaparesa* y bien e… entonces cuando 

va a hacer la esposa desaparecer lo que desaparece en verdad son unos platos y 

ella sigue ¿no? presente entonces ella le da un puñetazo, creo yo algo así, y él 

desaparece y ella dice sí muy bien, siguió cantando y feliz sin la presencia de él.  

GI-13-F 

Bueno aquí yo tengo no sé algo de familiar ¿no es? Una mujer un hombre, el 

hombre mira la tele mientras la mujer lava los platos y arregla todo muy feliz 

cantando a… y el hombre mira, no sé que está mirando, es una gitana ¿eso? No sé 

el hombre que hace magias no sé a… hay… déjame ver, creo que la canción de la 

mujer lo deja nervioso, tal vez no sé porque mientras mira él escucha la canción de 
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la mujer cree, creo que quiere hacer una magia en la mujer para cambiarla tal vez o 

quiere que le suma los platos no sé y después la mujer que hace una magia y 

manda el hombre para el infierno no sé y se pone feliz, cantando, limpiando las 

cosas no sé. 

 

FE-14-F 

Hay una pareja, parece que son casados, están en casa, su esposo asiste la tele un 

show de mágica, el mágico parece que hace una mágica. Desaparece una mujer 

que estaba sentada en una silla, me parece que él piensa que sería una buena idea 

hacer lo mismo con su esposa y ahí él intenta con un plato, el plato se quiebra, la 

esposa le golpea porque se quebró el plato, después de eso su esposo desaparece. 

Ella se queda pensativa, después parece que llega a la conclusión que le gustó la 

idea, parece que agradece por lo que hizo y continúa con los quehaceres de su 

casa. 

 

MP-15-F 

Mi nombre es Marcele, soy profesora de español hace diez años aproximadamente. 

Bien, la la viñeta que estoy mirando aquí tiene, es una historia de Quino. Él empieza 

primeramente con una pareja que comparte un cómodo de su casa, una cocina, un 

comedor y también un salón y bien, la mujer está lavando los platos y su marido está 

asistiendo la tele, pero la mujer también está cantando y el marido no está con una 

cara muy buena. El marido asiste después un programa, que es un programa de 

magia y un mágico que va a hacer una mágica y después se abre el globo con… 

mostrando la magia ¿no? Y la mágica es sumir a una mujer. Y bien se logra éxito el 

mágico, bueno. Después el marido continúa oyendo a su mujer cantando y… y eso 

no está bueno para él y él empieza… él intenta hacer la misma magia con su 

esposa, con su mujer, pero le da un susto y ella que ha… ella se ha roto un plato y 

eso no está nada bueno porque la mujer le golpea y en verdad quién desaparece es 

el hombre y ella se queda pensando y observando y se queda muy feliz y agradece 

a un público ficticio y vuelve a lavar los platos cantando nuevamente su música, tal 

vez terrible. 
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MO-16-F 

Muy bien, pasa es una pareja el hombre está mirando la tele mientras la mujer friega 

los cacharros y cantando. El hombre mira el mágico que hace con que la mujer que 

está sentada en la silla desaparezca ¿no? Y él se pone a pensar ¿no? Escuchando 

a la mujer cantando en la cocina y cree que puede hacer lo mismo con su mujer, que 

ella desaparezca en un momento, como si fuera un mágico ¿no? Cuando lo hace 

eso, los cacharros que tiene en la mano se caen al suelo y se rompen y la mujer se 

pone muy furiosa, se enoja con él y le golpea y en lo que le golpea, él desaparece 

¿no? Al principio no lo entiende muy bien, pero después se pone contenta porque 

ahora está libre de su marido ¿no? 

 

ML-17-F 

Hola, mi nombre es M… Ávila Bezerra, tengo 43 años, llevo dando clases más o 

menos diez años. Bueno, la historieta habla de una pareja que la mujer está 

fregando los platos y el hombre mirando la tele. El hombre mira en la tele un mágico 

que hace desaparecer las personas y el hombre tiene la idea de hacer desaparecer 

la mujer e inténtalo hacerlo y ella se asusta ¿sí? Cuando él hace esta mágica. 

Después, la mujer se pone muy enfadada y le mete un puñetazo en la cara y quien 

desaparece es el hombre. Por fin, la mujer que ha hecho la mágica que desapareció 

a su marido y siguió lavando, fregando los platos y ya está. 

 

DO-18-F 

Hola, me llamo Auxiliadora, pero me dicen Dorinha, doy clases hace dieciséis años 

para chiquitos de la enseñanza primaria. Voy a contar la historia de Concepción, una 

mujer muy fuerte y muy determinada. Concepción era muy feliz en la casa, en la vida 

que llevaba, siempre arreglaba su casa y cosas así. Lo que pasa es que su esposo 

era un hombre muy aburrido. Un día, Paco, su esposo, viendo la tele, aprendió o 

pensó que había aprendido una mágica e intentó hacer con Concepción. A él le 

gustaría hacerla desaparecer. Lo que pasó es que Concha golpeó el hombre que 

desapareció, se volvió en polvo y ella, la chiquita continuó, siguió su vida arreglando 

las cosas, feliz, cantando. 
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TA-19-F 

Hola mi nombre es Tatiane y yo ya doy clases hace trece años. En la historieta hay 

un hombre que está mirando la tele, un mágico que hace con que desaparezca su… 

una mujer y él tiene la brillante idea de hacer eso con la suya también. Él intenta 

hacer, pero no funciona. Se cae al suelo todo lo que estaba con la mujer en las 

manos que, me parece que eran, eran los platos, las cosas de la cocina y ella se 

queda muy nerviosa y ahí sí hace que él sume* como mágica y ella sigue cantando, 

sigue feliz… eh… trabajando en la cocina, lavando los platos. 

 

VI-20-F 

Soy Viviane y llevo veintitrés años dando clases de español. Ah… ¿qué veo? Hay un 

hombre en la sala asistiendo la tele y me parece que, no sé, su empleada canta y 

lava los platos y observa, el hombre observa con atención a la programación de la 

tele y hay un mágico y este mágico hace que desaparezca un vaso, me parece y al 

hombre le gusta, pero la mujer, la mujer que es la empleada canta demasiado y él 

intenta hacer algo semejante al mágico para ver si la empleada desaparece, pero 

total que la empleada deja caer un plato y después, quien hace la mágica es ella 

¿no? Y haz algo en dirección a ese hombre, que desaparece y de ahí se sorprende 

y sigue cantando y feliz, sigue lavando sus platos y cantando feliz.  
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Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior  
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posterior 

Palavra 

Tonicidade 
(A/T/PR-
PRÉ.T/PS-

POS.T) 
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Duração 
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(IC)-dB 
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(IP)-dB 
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Explosão 
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de 

Formantes 

Realização 
esperada 

MC01-F-01 D A E profesorA dE A Aproximante 54,44 76,19 71,17 73,28 1 0 1 1 

MC01-F-02 B O A pareciÓ bAstante PR Fundido 0,00 80,09 75,71 77,33 1 0 1 0 

MC01-F-03 B S A lAs vAjillas PR Aproximante 52,31 71,71 70,29 74,30 1 0 1 1 

MC01-F-04 G O R prOgRama T Oclusivo 61,10 82,03 70,65 79,66 1 1 0 0 

MC01-F-05 D A E programA dE A Oclusivo 55,47 79,25 65,00 79,30 0 1 0 0 

MC01-F-06 D A O encantAdO A Oclusivo 84,64 78,65 65,00 78,42 0 1 0 0 

MC01-F-07 G O R prOgRamación A Aproximante 36,00 76,17 72,61 76,10 1 0 1 1 

MC01-F-08 D A A nAdA PS Fundido 0,00 80,79 79,04 80,43 1 0 1 1 

MC01-F-09 B A A estAbA PS Fundido 0,00 81,90 77,96 78,97 1 0 1 0 

MC01-F-10 D UI O rUIdO A Oclusivo 70,81 78,43 65,00 78,25 0 1 0 0 

MC01-F-11 D A O proporcionAdO A Aproximante 47,16 74,10 68,96 75,36 1 0 1 1 

MC01-F-12 B E A lEvAntó PR Aproximante 45,83 75,25 74,05 76,52 1 0 1 1 

MC01-F-13 D O E levantÓ dE la PS Oclusivo 39,00 76,92 70,85 80,20 1 1 0 0 

MC01-F-14 D # E de la #dEl T Oclusivo 70,80 0,00 65,74 76,37 1 1 0 1 

MC01-F-15 D I E Y dEjó PR Fundido 0,00 77,21 75,44 78,54 1 0 1 0 

MC01-F-16 D A E señorA dEspués   PR Aproximante 37,96 71,08 67,32 76,74 1 0 1 1 

MC01-F-17 D S E despUÉs dE A Híbrido 36,73 74,36 70,31 75,69 1 1 1 0 

MC01-F-18 D I O marIdO PS Aproximante 83,09 75,59 75,96 77,36 1 0 1 1 

MC01-F-19 D E O quEdÓ T Aproximante 35,91 77,93 76,75 77,87 1 0 1 1 

MC01-F-20 D # E #DEspués A Oclusivo 73,02 0,00 71,41 82,80 1 1 0 1 

MC01-F-21 D D E despUÉs dE A Oclusivo 55,92 72,70 67,53 77,67 1 1 0 0 
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MC01-F-22 D O E tiempO dE A Híbrido 35,00 76,70 71,26 78,29 1 1 1 0 

MC01-F-23 B E O sE vOlvió PR Oclusivo 67,56 80,75 69,01 78,66 1 1 0 0 

MC01-F-24 B O IO vOlvIÓ T Oclusivo 66,12 71,33 65,00 76,93 0 1 0 0 

MC01-F-25 B I O Y vOlvió PR Aproximante 53,74 79,82 76,24 77,71 1 0 1 1 

MC01-F-26 B O IO vOlvIÓ T Aproximante 50,38 73,88 70,41 76,36 1 0 1 1 

MC01-F-27 B S A suS vAjillas PR Oclusivo 67,88 76,30 65,00 79,82 0 1 0 0 

MC01-F-28 D O R pOdRía T Aproximante 46,96 75,97 70,14 77,41 1 0 1 1 

RM02-M-01 D O R ROdRigo T Aproximante 34,00 82,44 75,48 80,82 1 0 1 1 

RM02-M-02 G I O RodrIgO A Fricativo 32,00 82,31 79,55 81,57 1 0 1 0 

RM02-M-03 D # O eh... #dOy T Oclusivo 94,00 0,00 65,00 85,92 0 1 0 1 

RM02-M-04 D E E clasEs dE A Fundido 0,00 75,76 73,03 79,38 1 0 1 0 

RM02-M-05 D E IE hacE dIEcisiete A Fundido 0,00 78,15 75,55 73,35 1 0 1 0 

RM02-M-06 B A A ahorA vAmos T Fundido 0,00 81,16 76,94 78,03 1 0 1 0 

RM02-M-07 G L O aLgO A Híbrido 78,71 74,06 70,73 68,54 1 1 1 0 

RM02-M-08 B A A estAbA PS Fundido 0,00 82,76 81,85 83,22 1 0 1 0 

RM02-M-09 B R IE señoR #vIEndo T Oclusivo 62,00 0,00 67,81 69,30 0 1 0 1 

RM02-M-10 B A A estAbA PS Aproximante 55,07 77,74 75,91 77,22 1 0 1 1 

RM02-M-11 B A A lAvAndo T Aproximante 52,05 76,38 76,96 77,85 1 0 1 1 

RM02-M-12 D I D marIdO PS Híbrido 56,00 80,91 83,01 80,56 1 0 1 0 

RM02-M-13 B E I  telEvIsión PR Fundido 0,00 79,01 73,43 72,73 1 0 1 0 

RM02-M-14 B # E televisióN vEía PR Oclusivo 58,00 66,92 70,88 77,36 1 1 0 1 

RM02-M-15 B E I telEvIsión PR Aproximante 51,00 77,67 73,98 73,96 1 0 1 1 

RM02-M-16 G O A prOgRama T Híbrido 68,00 82,85 78,40 80,75 1 1 1 0 

RM02-M-17 B A IE hAbIEndo T Aproximante 69,04 77,65 72,37 78,61 1 0 1 1 

RM02-M-18 G A O mAgO PS Híbrido 75,11 78,56 80,06 83,05 1 1 1 0 

RM02-M-19 B O A magO #vA PR Oclusivo 56,88 0,00 66,36 83,34 1 1 0 1 
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RM02-M-20 D E E hacE dEsaparecer A Oclusivo 78,00 83,01 73,30 76,92 1 1 0 0 

RM02-M-21 D # E #dEspués PR Oclusivo 66,00 0,00 69,30 80,05 0 1 0 1 

RM02-M-22 D AU E aplAUdE A Aproximante 44,00 81,48 78,34 81,20 1 0 1 1 

RM02-M-23 B A IE estÁ vIEndo T Aproximante 43,74 80,19 76,76 79,80 1 0 1 1 

RM02-M-24 B A A estAbA PS Fundido 0,00 84,61 81,10 81,41 1 0 1 0 

RM02-M-25 G L O aLgO A Fundido 0,00 83,65 80,40 81,20 1 0 1 0 

RM02-M-26 B E A sE vA T Aproximante 40,58 82,43 80,15 82,09 1 0 1 1 

RM02-M-27 B A A estAbA PS Aproximante 46,00 82,04 79,58 82,54 1 0 1 1 

RM02-M-28 D O A tOdAvía PR Fundido 0,00 79,48 80,38 81,45 1 0 1 0 

RM02-M-29 B A I todAvÍa T Híbrido 79,10 80,85 76,92 83,39 1 1 1 0 

RM02-M-30 B A A lAvAndo T Aproximante 42,67 82,41 78,81 80,21 1 0 1 1 

RM02-M-31 D S O loS dOs T Híbrido 69,65 77,47 78,65 83,76 1 1 1 0 

RM02-M-32 D E A sE dAn T Fundido 0,00 81,61 81,03 81,01 1 0 1 0 

RM02-M-33 D A O pasAdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-34 D E A quEdAn PS Aproximante 37,87 82,80 78,86 81,27 1 0 1 1 

RM02-M-35 D S O lOh dOs T Oclusivo 72,31 74,67 72,22 82,78 1 1 0 0 

RM02-M-36 D I O ocurrIdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-37 B U IE cUbIErtos T Híbrido 41,85 81,72 78,40 80,54 1 1 1 0 

RM02-M-38 D O O tOdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-39 D O O tOdOs A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-40 G E I ensEgUIda T Fundido 0,00 81,52 79,41 82,27 1 0 1 0 

RM02-M-41 D I A ensegUIdA A Aproximante 43,45 81,46 83,97 83,56 1 0 1 1 

RM02-M-42 D E A lE dA  T Aproximante 42,98 80,50 78,44 81,97 1 0 1 1 

RM02-M-43 D E A sE dA T Aproximante 45,58 82,85 79,04 82,55 1 0 1 1 

RM02-M-44 D I O marIdO PS Aproximante 44,82 82,21 83,49 81,29 1 0 1 1 

RM02-M-45 D I O desaparecIdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 
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RM02-M-46 G L O aLgO A Aproximante 44,82 80,55 83,95 81,12 1 0 1 1 

RM02-M-47 D I O ocurrIdO A Híbrido 58,83 76,49 75,92 77,73 1 1 1 0 

RM02-M-48 G L O aLgO A Aproximante 44,35 79,84 82,08 83,23 1 0 1 1 

RM02-M-49 D E A se quEdA  A Aproximante 38,13 83,36 80,81 84,09 1 0 1 1 

RM02-M-50 D E A se quEdA A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-51 G E U prEgUntando PR Fundido 0,00 83,01 80,68 80,87 1 0 1 0 

RM02-M-52 B A R hAbRá T Híbrido 42,94 82,60 75,48 83,91 1 1 1 0 

RM02-M-53 D A O pasAdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-54 D E A sE dA T Fundido 0,00 80,76 79,29 81,53 1 0 1 0 

RM02-M-55 B E UE quÉ bUEno T Híbrido 65,50 82,12 80,99 84,84 1 1 1 0 

RM02-M-56 G E I ensEgUIda T Aproximante 39,71 82,05 80,21 81,87 1 0 1 1 

RM02-M-57 D I A ensegUIdA A Híbrido 47,42 81,88 78,14 82,88 1 1 1 0 

RM02-M-58 G A R AgRadece PR Híbrido 85,16 82,48 77,01 81,52 1 1 1 0 

RM02-M-59 D A E agrAdEce T Aproximante 62,84 73,72 78,03 80,91 1 0 1 1 

RM02-M-60 B U  L pÚbLico PS Híbrido 50,13 83,09 82,25 84,38 1 1 1 0 

RM02-M-61 B I UE Y vUElve T Aproximante 45,07 85,25 83,75 84,38 1 0 1 1 

RM02-M-62 B L E vueLvE PS Aproximante 43,66 80,91 80,82 81,26 1 0 1 1 

RM02-M-63 B A A lAvAr T Aproximante 36,82 82,19 79,55 83,87 1 0 1 1 

RM02-M-64 B U IE cUbIErtos T Híbrido 51,96 81,57 78,36 80,53 1 1 1 0 

RM02-M-65 D A O colorAdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

RM02-M-66 B A A acAbAdo T Aproximante 45,64 83,82 81,06 82,01 1 0 1 1 

RM02-M-67 D A O acabAdO A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

MA03-F-01 B E O llEvO A Oclusivo 134,00 68,86 0,00 0,00 0 1 0 0 

MA03-F-02 D O A llevO dAndo T Oclusivo 97,00 0,00 0,00 69,06 0 1 0 0 

MA03-F-03 D E IE hacE #dIEz T Oclusivo 52,00 0,00 0,00 73,22 0 1 0 0 

MA03-F-04 D A E maestrA dE A Híbrido 64,81 70,10 65,00 69,40 1 1 1 0 
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MA03-F-05 B E E hombrE #vE A Oclusivo 46,63 0,00 66,37 76,60 1 1 0 1 

MA03-F-06 B A A lAvA A Híbrido 50,23 73,79 65,00 70,10 0 1 1 0 

MA03-F-07 B S A laS vAsilhas* PR Híbrido 44,59 0,00 65,00 66,68 1 1 1 0 

MA03-F-08 B O E ellO vE* A Fricativo 92,47 74,21 65,00 76,13 0 0 0 0 

MA03-F-09 B I A Y vA A Híbrido 81,13 74,16 65,00 80,44 1 1 1 0 

MA03-F-10 D E A no sE dA A Oclusivo 60,70 77,63 66,19 77,46 1 1 0 0 

RO04-M-01 B A UE Ah bUEno T Oclusivo 73,90 66,07 68,90 81,28 1 1 0 0 

RO04-M-02 D O R rOdRigo T Fundido 0,00 79,95 76,90 77,94 1 0 1 0 

RO04-M-03 G I O rodrIgO A Híbrido 51,67 76,13 71,23 79,66 1 1 1 0 

RO04-M-04 B E O llEvO A Oclusivo 69,04 73,91 75,43 75,07 1 1 0 0 

RO04-M-05 D S A añoS dAndo T Oclusivo 67,92 73,88 65,00 73,24 0 1 0 0 

RO04-M-06 B I UE Y bUEno T Fundido 0,00 72,15 77,97 80,38 1 0 1 0 

RO04-M-07 B A IE estÁ #vIEndo T Oclusivo 73,43 0,00 72,79 78,00 1 1 0 1 

RO04-M-08 B E E sE vE A Aproximante 74,00 73,14 68,96 74,43 1 0 1 1 

RO04-M-09 B E E sE vE A Aproximante 61,93 74,83 71,49 75,20 1 0 1 1 

RO04-M-10 D I E IdEa T Aproximante 68,16 76,28 75,19 82,02 1 0 1 1 

RO04-M-11 D A E ideA #dE A Oclusivo 98,00 0,00 71,18 66,50 1 1 0 1 

RO04-M-12 D R E mujeR #dEsaparezca PS Oclusivo 52,00 0,00 68,92 74,11 1 1 0 1 

RO04-M-13 D O E perO dE A Oclusivo 75,65 79,58 70,02 82,47 1 1 0 0 

RO04-M-14 B E E dE vErdad PR Aproximante 43,00 82,38 78,17 82,41 1 0 1 1 

RO04-M-15 D R A veRdAd T Oclusivo 50,85 79,63 73,02 80,89 1 1 0 0 

RO04-M-16 G E A pEgA A Oclusivo 53,89 81,52 73,20 83,44 1 1 0 0 

RO04-M-17 G U O sU gOlpe T Aproximante 64,11 81,93 72,00 83,82 1 0 1 1 

RO04-M-18 D E E quE dEsaparezca A Aproximante 46,42 80,81 74,08 80,15 1 0 1 1 

RO04-M-19 D U A salUdA A Aproximante 55,26 80,48 77,03 84,04 1 0 1 1 

RO04-M-20 B U L pÚbLico PS Híbrido 46,32 81,99 75,02 78,69 1 1 1 0 
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RO04-M-21 G I E sIguE PS Híbrido 53,00 73,14 70,77 78,09 1 1 1 0 

RA05-F-01 D S O añoS dOy T Oclusivo 63,57 68,15 65,00 79,83 0 1 0 0 

RA05-F-02 D S E claseS dE A Oclusivo 71,53 69,15 68,48 79,38 1 1 0 0 

RA05-F-03 B E E hombrE vE A Oclusivo 92,01 88,00 68,44 79,15 1 1 0 0 

RA05-F-04 B E E hombrE vE A Oclusivo 86,23 82,09 77,98 83,85 1 1 0 0 

RA05-F-05 B O A mágicO #vA A Oclusivo 90,00 0,00 68,59 83,20 1 1 0 1 

RA05-F-06 D R E mujEr dE A Oclusivo 82,29 80,09 74,44 82,98 1 1 0 0 

RA05-F-07 D I E IdEa T Oclusivo 74,51 81,70 71,54 84,96 1 1 0 0 

RA05-F-08 D I E IdEa T Híbrido 60,51 79,38 74,42 85,68 1 1 1 0 

RA05-F-09 D R E mujeR dE A Oclusivo 94,48 75,74 72,82 81,26 1 1 0 0 

RA05-F-10 D A E magiA dE él A Híbrido 75,00 81,26 75,58 85,61 1 1 1 0 

RA05-F-11 B E IE salE bIEn T Oclusivo 81,92 82,10 75,66 79,49 1 1 0 0 

RA05-F-12 D E E salE dE  A Oclusivo 68,47 81,19 77,94 82,59 1 1 0 0 

VA06-M-01 B O A llamO vAldinei A Híbrido 52,36 71,13 69,21 73,67 1 1 1 0 

VA06-M-02 D L I vaLdInei PR Híbrido 42,09 67,75 65,00 70,23 0 1 1 0 

VA06-M-03 D O E profesOr dE A Fundido 0,00 73,73 70,86 74,22 1 0 1 0 

VA06-M-04 B A A trAbAjo T Aproximante 48,00 72,33 70,31 71,74 1 0 1 1 

VA06-M-05 D E U EdUcación A Híbrido 47,00 72,79 65,00 68,05 0 1 1 0 

VA06-M-06 B U L pÚbLica PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

VA06-M-07 B # UE #bUEno T Oclusivo 52,69 0,00 68,60 74,83 1 1 0 1 

VA06-M-08 B A O A vOy T Híbrido 55,00 71,58 67,03 74,62 1 1 1 0 

VA06-M-09 B A I primerA vIñeta PR Híbrido 65,14 73,28 67,37 70,08 1 1 1 0 

VA06-M-10 B O I ObIservamos A Oclusivo 50,29 74,79 65,00 69,31 0 1 0 0 

VA06-M-11 B R A obseRvAmos T Híbrido 38,17 74,00 66,13 74,28 1 1 1 0 

VA06-M-12 B A A lAvAndo T Aproximante 58,83 72,39 69,01 71,60 1 0 1 1 

VA06-M-13 B A A lAvA PS Aproximante 45,74 67,73 70,90 71,55 1 0 1 1 
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VA06-M-14 D A O sentAdO PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

VA06-M-15 B # IE sofÁ# vIEndo T Oclusivo 96,96 65,70 68,06 73,60 0 1 0 1 

VA06-M-16 B # UE #bUEno T Oclusivo 54,00 0,00 69,16 73,68 0 1 0 1 

VA06-M-17 D S O tareAs dOmésticas PR Fundido 0,00 73,04 69,61 71,11 0 0 1 0 

VA06-M-18 B I IE Y vIEndo T Fundido 0,00 73,34 72,94 74,05 1 0 1 0 

VA06-M-19 B # UE viendO bUEno T Híbrido 72,09 71,96 68,30 73,67 1 1 1 0 

VA06-M-20 G O R prOgRama T Híbrido 41,10 72,23 74,43 71,45 1 1 1 0 

VA06-M-21 D A A sentAdA PS Aproximante 51,58 75,23 69,19 72,12 1 0 1 1 

VA06-M-22 D A E personA# dEsaparece A Oclusivo 73,03 0,00 67,45 75,58 0 1 0 1 

VA06-M-23 D A E personA dEsapareció A Híbrido 60,31 62,44 69,25 73,36 1 1 1 0 

VA06-M-24 D A A no hay nAdA A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

VA06-M-25 D I E IdEa T Fundido 0,00 74,88 68,38 72,55 1 0 1 0 

VA06-M-26 D I E  Y dEspués PR Híbrido 55,88 73,57 72,99 74,46 1 1 1 0 

VA06-M-27 B A I próximA vIñeta PR Híbrido 41,36 74,13 70,00 71,57 1 1 1 0 

VA06-M-28 B O S ObServar A Oclusivo 72,31 65,00 71,36 65,00 1 1 0 0 

VA06-M-29 B R A obseRvAr T Híbrido 55,41 73,00 67,98 74,85 1 1 1 0 

VA06-M-30 D A O escuchAdO A Aproximante 47,59 72,11 70,49 74,94 1 0 1 1 

VA06-M-31 D I E IdEa T Fundido 0,00 72,77 72,56 73,33 1 0 1 0 

VA06-M-32 D R E mujeR# dEsaparezca PS Oclusivo 70,85 0,00 67,57 74,58 0 1 0 1 

VA06-M-33 D A E lA vErdad PR Híbrido 52,01 74,53 65,84 75,62 1 1 1 0 

VA06-M-34 D R A veRdAd T Híbrido 47,51 65,32 68,28 75,79 1 1 1 0 

VA06-M-35 D E E sE dEsaparece A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

VA06-M-36 D # E #dEsaparece A Oclusivo 41,09 67,99 65,00 73,53 0 1 0 1 

VA06-M-37 B R IO neRvIOsa T Híbrido 48,49 70,15 67,91 71,26 1 1 1 0 

VA06-M-38 G L A saLgA A Híbrido 51,05 72,88 70,51 74,07 1 1 1 0 

VA06-M-39 D E E quE dEsaparezca A Fundido 0,00 74,86 72,68 71,55 1 0 1 0 
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VA06-M-40 D E A sE dA T Fundido 0,00 75,92 73,14 75,39 1 0 1 0 

VA06-M-41 D E E sE dEsaparece A Oclusivo 22,00 73,03 69,73 74,83 0 1 0 0 

VA06-M-42 B A I próximA vIñeta PR Híbrido 48,35 75,73 71,75 73,06 1 1 1 0 

VA06-M-43 B A E sAbEr T Fundido 0,00 73,56 70,49 76,83 1 0 1 0 

VA06-M-44 D # E #dEspués PR Oclusivo 74,93 0,00 68,98 76,66 1 1 0 1 

VA06-M-45 B A UE Ah bUEno T Aproximante 56,98 72,55 69,78 73,32 1 0 1 1 

VA06-M-46 B U L pÚbLico PS Híbrido 55,92 74,29 70,98 75,09 1 1 1 0 

VA06-M-47 D I O marIdO PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

VA06-M-48 D O R pOdRía T Híbrido 43,96 72,36 72,04 73,89 1 1 1 0 

VA06-M-49 B I UE Y vUElve  T Híbrido 46,34 75,19 69,31 74,62 1 1 1 0 

VA06-M-50 B L E vueLvE PS Oclusivo 42,13 74,45 72,01 75,18 1 1 0 0 

VA06-M-51 B A A lAvAr T Aproximante 39,00 74,34 73,10 74,27 1 0 1 1 

VA06-M-52 B EU A nUEvAmente PR Fundido 0,00 73,32 72,10 72,46 1 0 1 0 

RB07-F-01 B A E raAbE A Oclusivo 151,85 77,38 65,00 83,91 0 1 0 0 

RB07-F-02 B A A trAbAjo T Híbrido 49,09 77,71 71,85 81,77 1 1 1 0 

RB07-F-03 D E E dE #dEsde T Oclusivo 58,19 0,00 65,86 81,13 0 1 0 1 

RB07-F-04 D # E deSdE T Oclusivo 69,33 77,08 74,07 81,51 0 1 0 0 

RB07-F-05 D E O desdE dOs PR Oclusivo 74,91 80,03 73,61 82,87 0 1 0 0 

RB07-F-06 B E E quE vEo T Híbrido 90,16 83,86 73,92 82,58 1 1 1 0 

RB07-F-07 B E E quE vE T Oclusivo 136,38 76,85 65,00 82,24 0 1 0 0 

RB07-F-08 B A A trAbAjando PR Híbrido 42,77 83,24 75,34 82,38 1 1 1 0 

RB07-F-09 B E E quE vE T Oclusivo 75,00 79,38 64,45 81,19 0 1 0 0 

RB07-F-10 D R E mujeR dEsaparece PS Oclusivo 75,83 78,20 68,17 79,97 1 1 0 0 

RB07-F-11 D UE E pUEdE A Híbrido 50,86 79,49 76,08 81,47 1 1 1 0 

RB07-F-12 B A UE estÁ #bUEna T Oclusivo 151,98 0,00 69,28 82,31 1 1 0 1 

RB07-F-13 B A A estAbA PS Aproximante 45,81 78,04 75,36 78,32 1 0 1 1 
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RB07-F-14 D S E manoS dE Ella A Oclusivo 58,64 75,61 65,00 82,11 0 1 0 0 

RB07-F-15 D E A quEdA  PS Oclusivo 56,00 80,89 74,77 83,98 1 1 0 0 

RB07-F-16 D I E Y #dEsaparece A Oclusivo 95,00 0,00 71,05 85,14 1 1 0 1 

RB07-F-17 D I E ahÍ dEspués PR Oclusivo 78,72 78,34 67,32 83,68 1 1 0 0 

JR08-M-01 B A A trAbAjo T Aproximante 43,21 70,73 67,30 72,79 1 0 1 1 

JR08-M-02 B E E hacE vEIntidós A Fundido 0,00 74,46 71,86 67,79 1 0 1 0 

JR08-M-03 D I O veintIdÓs T Híbrido 56,25 75,71 67,46 75,04 1 1 1 0 

JR08-M-04 D A O lAdO PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

JR08-M-05 B A A lAvA PS Aproximante 41,16 72,64 67,79 71,83 1 0 1 1 

JR08-M-06 B E E hombrE vE T Híbrido 45,28 72,40 73,24 74,36 1 1 1 0 

JR08-M-07 G A O mAgO PS Híbrido 36,50 67,80 66,68 71,43 1 1 1 0 

JR08-M-08 D E E hacE dEsaparecer A Oclusivo 44,01 71,70 65,00 73,02 0 1 0 0 

JR08-M-09 D I E IdEa T Aproximante 47,15 70,41 69,46 72,88 1 0 1 1 

JR08-M-10 D # E ideA# dEcide PR Oclusivo 50,53 0,00 68,53 75,24 1 1 0 1 

JR08-M-11 D I E decIdE A Híbrido 45,23 75,30 70,03 76,52 1 1 1 0 

JR08-M-12 D R E mujeR dEsaparezca PS Oclusivo 63,59 74,34 65,00 73,98 0 1 0 0 

JR08-M-13 B O A cuandO vA A Oclusivo 54,00 74,65 65,00 75,02 1 1 0 0 

JR08-M-14 D E E se le caE dE A Fundido 0,00 73,35 74,39 75,80 1 0 1 0 

JR08-M-15 D A A enojAdA PS Híbrido 50,00 69,35 65,42 76,41 1 1 1 0 

JR08-M-16 G E A pEgA PS Híbrido 75,09 70,20 66,32 74,07 1 1 1 0 

JR08-M-17 D E E hombrE dEsaparece A Oclusivo 45,00 68,44 65,42 72,38 0 1 1 0 

JR08-M-18 G A R AgRadece PR Fundido 0,00 71,25 65,41 72,68 0 0 1 0 

JR08-M-19 D A E agrAdEce T Oclusivo 47,00 69,77 65,00 68,82 0 1 0 0 

JR08-M-20 B U L pÚbLico PS Oclusivo 48,83 73,35 68,42 73,81 1 1 0 0 

JR08-M-21 B I UE Y vUElve T Híbrido 60,69 74,20 68,42 73,13 1 1 1 0 

JR08-M-22 B L E vueLvE PS Híbrido 40,04 71,07 69,40 77,51 1 1 1 0 



177 
 

Informante 
Som 

analisado 
Contexto 
anterior  

Contexto 
posterior 

Palavra 

Tonicidade 
(A/T/PR-
PRÉ.T/PS-

POS.T) 

Categoria 
acústica 

Duração 
(ms) 

Intensidade 
Anterior 
(IA)-dB 

Intensidade 
Central 
(IC)-dB 

Intensidade 
Posterior 

(IP)-dB 

Barra de 
Vozeamento 

Barra de 
Explosão 

Presença 
de 

Formantes 

Realização 
esperada 

JR08-M-23 B A A lAvAr T Aproximante 44,62 70,33 67,43 74,66 1 0 1 1 

PA09-F-01 B # UE #bUEno T Oclusivo 70,00 0,00 66,28 71,27 0 1 0 1 

PA09-F-02 B A A estAbA PS Fricativo 98,45 73,21 65,00 73,29 1 0 1 0 

PA09-F-03 B E IE hombrE vIEndo T Oclusivo 55,29 70,43 65,75 73,11 0 1 0 0 

PA09-F-04 G E A frEgAba T Híbrido 51,00 72,86 66,19 73,35 1 1 1 0 

PA09-F-05 B A A fregAbA PS Híbrido 49,00 68,45 65,00 73,83 0 1 1 0 

PA09-F-06 B A A cantAbA PS Híbrido 63,66 70,53 66,31 74,16 1 1 1 0 

PA09-F-07 G E A frEgAba T Aproximante 51,82 75,19 70,70 73,25 1 0 1 1 

PA09-F-08 B A A fregAbA PS Aproximante 31,89 73,19 65,00 73,08 1 0 1 1 

PA09-F-09 B L E éL vEía PR Oclusivo 77,21 71,09 70,82 74,67 1 1 0 0 

PA09-F-10 G O R prOgRama T Híbrido 44,12 72,99 62,90 73,61 1 1 1 0 

PA09-F-11 B A I hAbÍa T Oclusivo 54,00 68,67 65,00 72,74 0 1 0 0 

PA09-F-12 G E U  consEgUÍa PR Oclusivo 67,00 76,19 65,00 76,62 0 1 0 0 

PA09-F-13 D # E dEsaparecer A Oclusivo 87,73 66,35 65,00 75,43 0 1 0 0 

PA09-F-14 B # UE bUEno T Oclusivo 74,24 0,00 66,97 73,90 1 1 0 1 

PA09-F-15 B U O tUvO PS Fundido 0,00 76,29 73,11 71,78 1 0 1 0 

PA09-F-16 D I E IdEa T Oclusivo 49,59 72,33 71,38 76,67 1 1 0 0 

PA09-F-17 D A E ideA dEspués A Fundido 62,78 72,51 71,54 76,97 1 0 1 0 

PA09-F-18 D S E despuéS dE A Oclusivo 71,74 72,61 65,75 75,26 0 1 0 0 

PA09-F-19 B E E dE vEr  T Aproximante 61,61 75,65 72,09 73,90 1 0 1 1 

PA09-F-20 G O R prOgRama T Híbrido 39,84 75,04 70,93 75,86 1 1 1 0 

PA09-F-21 B A I hAbÍa T Híbrido 45,88 72,75 70,52 73,61 1 1 1 0 

PA09-F-22 G O R prOgRama T Oclusivo 70,25 74,08 65,00 73,14 0 1 0 0 

PA09-F-23 D A E programA dE A Híbrido 42,00 67,69 70,88 73,40 1 1 1 0 

PA09-F-24 B E I telEvIsión PR Híbrido 41,16 73,67 70,34 73,61 1 1 0 0 

PA09-F-25 B A LE lamentAbLEmente PR Fundido 0,00 74,14 67,21 74,54 1 0 1 0 
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PA09-F-26 B U O tUvO PS Oclusivo 76,41 69,49 67,72 75,05 1 1 0 0 

PA09-F-27 D U O pUdO PS Oclusivo 64,66 69,28 71,70 74,25 1 1 0 0 

PA09-F-28 B A UE Ah# bUEno T Oclusivo 81,00 0,00 69,53 75,37 1 1 0 1 

PA09-F-29 B R IE mujeR# vIEndo T Oclusivo 66,77 0,00 71,96 75,36 1 1 0 1 

PA09-F-30 B A I hAbÍa T Híbrido 53,34 72,66 67,91 75,08 1 1 1 0 

PA09-F-31 B A I hAbÍa T Oclusivo 59,87 74,80 66,69 75,71 1 1 0 0 

PA09-F-32 D I O caÍdO PS Oclusivo 82,43 71,54 65,00 74,96 0 1 0 0 

PA09-F-33 D A A enfAdAda T Oclusivo 52,13 67,97 65,00 75,02 0 1 0 0 

PA09-F-34 D A A enfadAdA PS Fundido 0,00 74,70 67,28 75,74 1 0 1 0 

PA09-F-35 B # UE bUEno T Oclusivo 45,77 0,00 70,05 73,37 1 1 0 1 

PA09-F-36 B I IE mUY bIEn T Oclusivo 68,27 71,54 67,80 74,04 1 1 0 0 

PA09-F-37 D E IO lE dIO A Oclusivo 112,16 71,20 65,00 72,68 0 1 0 0 

PA09-F-38 B I UE Y bUEno T Oclusivo 91,52 71,23 65,00 75,86 0 1 0 0 

PA09-F-39 D O E sumiÓ dEsapareció A Híbrido 52,90 67,77 65,00 69,56 1 1 1 0 

PA09-F-40 B I UE Y bUEno T Oclusivo 89,73 71,76 65,00 75,35 0 1 0 0 

PA09-F-41 B I A pensatIvA PS Fundido 0,00 73,57 74,71 69,54 1 0 1 0 

PA09-F-42 G A R AgRadeció A Oclusivo 48,56 68,87 65,00 73,57 0 1 0 0 

PA09-F-43 D A E agrAdEció PR Híbrido 45,00 70,10 65,00 74,52 1 1 1 0 

PA09-F-44 B A I hAbÍa T Oclusivo 72,82 71,10 68,08 74,10 1 1 0 0 

PA09-F-45 D A O alcanzAdO PS Híbrido 63,26 67,29 68,88 74,16 1 1 1 0 

PA09-F-46 B I O Y vOlvió PR Híbrido 66,94 68,86 71,27 75,68 1 1 1 0 

PA09-F-47 B L IO voLvIÓ T Híbrido 55,79 71,66 72,50 74,29 1 1 1 0 

PA09-F-48 D I A felicIdAd T Híbrido 58,57 72,37 70,57 76,39 1 1 1 0 

PA09-F-49 G E A frEgAr T Oclusivo 54,20 76,22 65,00 75,43 0 1 0 0 

AC10-F-01 D # O yO dOy T Oclusivo 67,39 72,84 65,00 73,70 0 1 0 0 

AC10-F-02 D S E claseS dE A Oclusivo 69,72 70,81 65,00 75,51 0 1 0 0 
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AC10-F-03 D E O hacE dOce T Oclusivo 71,77 73,63 65,00 77,48 0 1 0 0 

AC10-F-04 B I O percIbO PS Oclusivo 78,54 73,41 65,00 77,39 0 1 0 0 

AC10-F-05 D A O parejA# dOnde T Oclusivo 94,19 0,00 66,64 79,73 1 1 0 1 

AC10-F-06 D S E hacereS dE A Fricativo 83,00 72,32 65,57 79,06 1 1 0 0 

AC10-F-07 D E E de cA dE  A Oclusivo 95,17 76,27 65,00 80,86 0 1 0 0 

AC10-F-08 D I E Y# dEntre T Oclusivo 56,00 0,00 68,23 78,27 0 1 0 1 

AC10-F-09 D L E éL dEsaparezca PS Oclusivo 67,00 78,10 65,00 80,78 0 1 0 0 

AC10-F-10 D A E desaparezcA dEl T Oclusivo 73,00 76,72 76,04 82,15 1 1 0 0 

AC10-F-11 G I E sIguE PS Híbrido 50,64 79,72 71,35 80,13 1 1 1 0 

DA11-F-01 D E A Es Dayara T Oclusivo 65,95 71,35 65,00 74,29 0 1 0 0 

DA11-F-02 D A O DayarA dOy T Híbrido 52,63 70,76 65,00 73,20 1 1 1 0 

DA11-F-03 D S E claseS dE A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

DA11-F-04 D E IE hacE dIEciséis A Oclusivo 68,78 69,53 65,00 70,25 0 1 0 0 

DA11-F-05 B A UE Ah bUEno T Híbrido 60,97 68,63 65,43 75,59 1 1 1 0 

DA11-F-06 B E E lo quE vEo T Híbrido 70,34 68,47 71,21 75,52 1 1 1 0 

DA11-F-07 G E A frEgAndo T Oclusivo 54,93 68,74 65,00 74,12 0 1 0 0 

DA11-F-08 B E IE hombrE vIEndo T Oclusivo 116,80 70,79 65,00 71,90 0 1 0 0 

DA11-F-09 D I E Y dE repente A Híbrido 49,00 72,66 70,07 75,25 1 1 1 0 

DA11-F-10 B I UE Y bUEno T Híbrido 67,20 69,58 69,75 75,41 1 1 1 0 

DA11-F-11 B A E A vER T Híbrido 35,26 69,36 68,12 72,89 1 1 1 0 

DA11-F-12 B # UE bUEno T Oclusivo 53,96 0,00 72,02 74,77 1 1 0 1 

DA11-F-13 D I E IdEa T Híbrido 62,52 72,78 67,96 70,99 1 1 1 0 

DA11-F-14 D A E ideA# dE  A Oclusivo 86,00 0,00 68,10 74,89 0 1 0 1 

DA11-F-15 D UE E pUEdE PS Fundido 0,00 72,88 71,46 68,17 1 0 1 0 

DA11-F-16 B A A estAbA PS Fundido 0,00 74,17 70,29 73,52 1 0 1 0 

DA11-F-17 B A A molestAbAe PS Híbrido 31,35 69,49 68,52 75,10 1 1 1 0 
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DA11-F-18 D E E quE dEsaparece A Aproximante 50,70 71,94 67,45 73,68 1 0 1 1 

DA11-F-19 D S E no eS dE ella A Híbrido 66,12 66,13 65,00 74,80 1 1 1 0 

DA11-F-20 D O E nO dEsaparece A Fundido 0,00 68,26 71,24 67,48 1 0 1 0 

DA11-F-21 D I E Y dEja T Fundido 0,00 72,43 70,79 74,59 1 0 1 0 

DA11-F-22 D A A enfAdAda T Aproximante 55,90 73,74 67,63 71,81 1 0 1 1 

DA11-F-23 D A A enfadAdA PS Aproximante 42,66 69,77 67,53 73,54 1 0 1 1 

DA11-F-24 G E A pEgA PS Híbrido 79,52 71,00 65,00 74,00 0 1 1 0 

DA11-F-25 D I E sÍ dEsaparece A Híbrido 55,00 71,43 72,39 71,98 1 1 1 0 

DA11-F-26 D E A quEdA PS Híbrido 51,24 68,54 67,18 73,55 1 1 1 0 

DA11-F-27 D I E Y dEspués PR Fundido 0,00 70,16 67,02 72,11 1 0 1 0 

DA11-F-28 G A R AgRadece PR Híbrido 62,53 67,56 69,43 73,56 1 1 1 0 

DA11-F-29 D A E agrAdEce T Oclusivo 61,25 73,38 66,21 70,60 1 1 0 0 

DA11-F-30 B U  L pÚbLico PS Híbrido 67,82 72,68 69,73 72,43 1 1 1 0 

DA11-F-31 G I E sIguE PS Fundido 0,00 72,99 65,00 67,39 1 0 1 0 

DA11-F-32 D S O tareAs dOmésticas PR Oclusivo 49,30 69,64 65,00 71,50 0 1 0 0 

FA12-F-01 D R O peRdÓn T Oclusivo 64,98 67,67 65,00 68,29 0 1 0 0 

FA12-F-02 B # UE Eh#  bUEno T Oclusivo 72,08 0,00 69,54 71,07 1 1 0 1 

FA12-F-03 B A R FAbRícia T Oclusivo 41,37 66,67 65,00 67,77 0 1 0 0 

FA12-F-04 D I O Eh# dOy T Oclusivo 71,40 0,00 66,97 70,54 1 1 0 1 

FA12-F-05 B I UE sÍ bUEno T Híbrido 68,84 0,00 68,89 69,42 1 1 1 0 

FA12-F-06 B O R sObRe PS Fundido 0,00 68,35 70,00 67,73 1 0 1 0 

FA12-F-07 B A L hAbLa PS Fundido 0,00 66,27 65,65 68,85 1 0 1 0 

FA12-F-08 D O E poquitO dE A Oclusivo 46,70 65,83 67,74 68,94 1 1 0 0 

FA12-F-09 G UE O lUEgO PS Oclusivo 88,78 67,71 65,84 71,50 1 1 0 0 

FA12-F-10 D I E IdEa T Fundido 0,00 67,64 67,36 67,97 1 0 1 0 

FA12-F-11 D I E IdEa T Oclusivo 87,75 67,38 65,00 70,90 0 1 0 0 
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FA12-F-12 D I E IdEa T Oclusivo 71,79 69,71 65,00 69,49 0 1 0 0 

FA12-F-13 D N E entÓN* dEsaparezca   A Oclusivo 60,00 66,50 67,17 68,74 1 1 0 1 

FA12-F-14 B I IE Y# bIEn T Oclusivo 60,32 0,00 68,97 70,83 1 1 0 1 

FA12-F-15 B O A cuandO vA A Híbrido 57,83 70,26 66,22 71,83 1 1 1 0 

FA12-F-16 D A E esposA dEsaparecer A Oclusivo 56,00 67,56 65,00 67,79 1 1 0 0 

FA12-F-17 D E E lo quE dEsaparece A Híbrido 46,75 66,59 66,79 69,38 1 1 1 0 

FA12-F-18 B E E En vErdad PR Oclusivo 43,67 70,69 70,18 71,21 1 1 0 1 

FA12-F-19 D R A veRdAd T Oclusivo 71,84 70,52 67,10 70,84 1 1 0 0 

FA12-F-20 G I E sIguE PS Oclusivo 73,27 69,88 65,07 67,97 1 1 0 0 

FA12-F-21 D E A lE dA  A Oclusivo 80,98 66,30 65,00 69,61 1 1 0 0 

FA12-F-22 D L E éL# dEsaparece PS Oclusivo 64,00 0,00 71,54 70,27 1 1 0 1 

FA12-F-23 D A I ellA dIce T Oclusivo 56,50 67,50 65,00 68,39 1 1 0 0 

FA12-F-24 B UI IE mUY bIEn T Híbrido 57,24 65,97 65,00 68,55 1 1 1 0 

FA12-F-25 G I IO sIguIÓ T Oclusivo 57,15 68,87 67,04 69,03 1 1 0 0 

FA12-F-26 D A E presenciA dE Él PR Oclusivo 51,63 68,71 66,47 70,45 1 1 0 0 

GI13-F-01 B # UE bUEno T Oclusivo 97,00 0,00 67,88 73,59 1 1 0 1 

GI13-F-02 B A A lAvA PS Oclusivo 86,39 75,25 67,82 74,70 1 1 0 0 

GI13-F-03 G E L arrEgLa PS Oclusivo 60,01 67,98 65,00 73,48 0 1 0 0 

GI13-F-04 D O O tOdO PS Aproximante 47,96 73,10 74,68 73,95 1 0 1 1 

GI13-F-05 D # E dÉjame T Oclusivo 55,80 0,00 66,96 71,66 1 1 0 1 

GI13-F-06 B E E déjamE vEr T Fundido 0,00 70,17 73,71 72,02 1 0 1 0 

GI13-F-07 D O E lO dEja T Oclusivo 85,95 74,66 65,66 74,13 0 1 0 0 

GI13-F-08 B R IO neRvIOso T Oclusivo 69,11 71,18 67,03 75,63 1 1 0 0 

GI13-F-09 B E E talE vEz T Aproximante 56,51 74,52 69,26 74,65 1 0 1 1 

GI13-F-10 B U E taU vEz T Híbrido 74,31 70,72 68,56 75,48 1 1 1 0 

GI13-F-11 D I E Y# dEspués PR Oclusivo 93,58 0,00 71,74 73,50 1 1 0 1 
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FE14-F-01 D A O casAdOs A Oclusivo 56,88 68,84 65,00 75,60 0 1 0 0 

FE14-F-02 D # E dEsaparece A Oclusivo 78,83 0,00 71,64 73,35 1 1 0 1 

FE14-F-03 B A A estAbA PS Aproximante 41,62 71,47 67,67 72,80 1 0 1 1 

FE14-F-04 D # A sentAdA PS Híbrido 54,32 76,11 65,82 69,55 1 1 1 0 

FE14-F-05 B A UE unA bUEna T Oclusivo 75,95 67,59 65,00 72,12 0 1 0 0 

FE14-F-06 D I E IdEa T Oclusivo 92,92 68,14 65,00 73,26 0 1 0 0 

FE14-F-07 B IE R quIEbRa PS Híbrido 31,00 69,74 66,87 70,92 1 1 1 0 

FE14-F-08 G E O lE gOlpea PR Híbrido 72,38 71,35 67,59 74,92 1 1 1 0 

FE14-F-09 B E R quEbRó T Oclusivo 75,76 70,05 69,94 76,37 1 1 0 0 

FE14-F-10 D #   E dEspués A Oclusivo 41,34 0,00 69,95 73,61 0 1 0 1 

FE14-F-11 D S E despuéS dE eso A Oclusivo 46,09 68,22 66,19 73,37 0 1 0 0 

FE14-F-12 D O E esposO# dEsaparece A Oclusivo 58,00 0,00 68,09 73,47 1 1 0 1 

FE14-F-13 D E A se quEdA PS Oclusivo 55,79 71,00 66,06 71,74 1 1 0 0 

FE14-F-14 B I A pensatIvA PS Híbrido 60,81 71,02 71,97 74,63 1 1 1 0 

FE14-F-15 D # E dEspués A Oclusivo 44,30 0,00 71,99 73,41 1 1 0 1 

FE14-F-16 G E A llEgA PS Oclusivo 52,99 70,34 65,00 73,58 0 1 0 0 

FE14-F-17 G E U  lE gUstó PR Oclusivo 94,67 73,30 65,00 72,48 0 1 0 0 

FE14-F-18 D I E IdEa T Oclusivo 66,59 67,91 65,00 72,98 0 1 0 0 

FE14-F-19 G A R AgRadece PR Híbrido 44,11 68,81 65,85 70,12 1 1 1 0 

FE14-F-20 D A E agrAdEce T Oclusivo 81,89 71,63 65,00 71,70 0 1 0 0 

FE14-F-21 D S E quehacereS dE A Oclusivo 57,01 70,50 65,00 72,29 0 1 0 0 

MP15-F-01 D A E profesorA dE A Oclusivo 54,46 71,26 65,00 66,99 0 1 0 0 

MP15-F-02 D E IE hacE dIEz T Oclusivo 94,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 

MP15-F-03 D A A aproximAdAmente PR Híbrido 62,56 0,00 0,00 0,00 1 1 1 0 

MP15-F-04 B # IE BIEn T Fundido 0,00 65,00 73,42 79,69 1 0 1 0 

MP15-F-05 B A I lA vIñeta PR Aproximante 79,00 65,08 65,00 65,02 0 0 1 1 
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MP15-F-06 D A E historiA dE A Oclusivo 63,92 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 

MP15-F-07 D O O cómOdO A Aproximante 49,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1 1 

MP15-F-08 D O E cómodO dE A Oclusivo 57,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 

MP15-F-09 D E O comEdOr T Oclusivo 75,00 0,00 0,00 67,84 1 1 0 0 

MP15-F-10 B I IE Y bIEn T Oclusivo 104,00 0,00 0,00 76,57 1 1 0 0 

MP15-F-11 B a a lAvAndo T Oclusivo 70,23 70,10 65,00 71,10 0 1 0 0 

MP15-F-12 D I O marIdO PS Oclusivo 54,68 71,23 65,00 73,52 0 1 0 0 

MP15-F-13 D I O marIdO PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

MP15-F-14 D I O marIdO PS Oclusivo 69,22 72,05 74,94 74,40 1 1 0 0 

MP15-F-15 D E E asistE dEspués PR Híbrido 84,08 68,98 65,00 74,92 0 1 0 0 

MP15-F-16 G O R prOgRama T Oclusivo 61,00 81,26 65,00 77,56 0 1 0 0 

MP15-F-17 G O R prOgRama T Oclusivo 52,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 

MP15-F-18 D I E Y dEspués PR Oclusivo 55,74 66,02 65,00 69,56 0 1 0 0 

MP15-F-19 B A R AbRe T Híbrido 87,00 76,83 65,00 68,10 0 1 1 0 

MP15-F-20 G E L E(l) gLobo T Oclusivo 62,38 69,68 65,00 76,76 0 1 0 0 

MP15-F-21 B O O glObO PS Oclusivo 58,37 77,24 69,25 77,95 1 1 0 0 

MP15-F-22 G A I A(l)guIen T Oclusivo 68,19 75,82 65,00 78,25 0 1 0 0 

MP15-F-23 G O R lOgRa T Oclusivo 64,00 76,14 65,00 71,51 0 1 0 0 

MP15-F-24 B O UE mágicO bUEno T Oclusivo 74,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 1 

MP15-F-25 D # E Después A Oclusivo 78,00 0,00 65,00 79,66 0 1 0 1 

MP15-F-26 D I O marIdO PS Aproximante 46,13 76,95 71,00 83,62 1 0 1 1 

MP15-F-27 B A UE estÁ bUEno T Oclusivo 78,87 78,02 65,00 75,11 0 1 0 0 

MP15-F-28 D E A lE dA  A Oclusivo 72,90 73,51 65,00 75,56 0 1 0 0 

MP15-F-29 D A A nAdA PS Híbrido 68,00 79,83 70,74 82,14 1 1 1 0 

MP15-F-30 B A UE nadA bUEno T Oclusivo 112,76 81,68 65,00 79,93 0 1 0 0 

MP15-F-31 G E O lE gOlpea PR Oclusivo 85,00 72,48 65,00 76,26 0 1 0 0 
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MP15-F-32 B N E En vErdad PR Oclusivo 82,14 79,05 70,49 80,96 1 1 0 1 

MP15-F-33 D R A veRdAd T Oclusivo 87,05 74,82 65,00 81,89 0 1 0 0 

MP15-F-34 D N E quieN  #dEsaparece A Oclusivo 89,33 0,00 65,00 68,83 0 1 0 1 

MP15-F-35 D E A quEdA PS Oclusivo 59,18 72,36 65,00 75,42 0 1 0 0 

MP15-F-36 B R A obseRvAndo T Oclusivo 95,22 69,07 65,00 76,02 0 1 0 0 

MP15-F-37 D E A quEdA PS Oclusivo 51,89 71,98 65,00 74,27 0 1 0 0 

MP15-F-38 G A R AgRadece PR Oclusivo 54,31 82,75 65,00 78,99 0 1 0 0 

MP15-F-39 D A E agrAdEce T Aproximante 41,55 79,16 73,22 78,29 1 0 1 1 

MP15-F-40 B U L pÚbLico PS Oclusivo 51,91 77,11 66,57 77,90 1 1 0 0 

MP15-F-41 B I UE Y vUElve T Híbrido 82,04 76,01 70,14 79,62 1 1 1 0 

MP15-F-42 B L E vueLvE PS Oclusivo 66,00 80,31 67,04 82,81 1 1 0 0 

MP15-F-43 B A A lAvAr T Oclusivo 69,17 75,59 65,00 78,80 0 1 0 0 

MP15-F-44 B UE A nUEvAmente PR Oclusivo 63,00 72,22 65,65 74,49 1 1 0 0 

MP15-F-45 B L E taL vEz T Híbrido 51,67 72,06 65,00 68,75 0 0 1 0 

MP15-F-46 B I L terrIbLe PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

MO16-F-01 B UI IE mUY bIEn T Fundido 0,00 70,46 69,74 69,32 1 0 1 0 

MO16-F-02 G IE A frIEgA PS Oclusivo 67,00 79,69 67,61 77,67 1 1 0 0 

MO16-F-03 D A A sentAdA PS Oclusivo 74,00 73,67 65,00 71,60 1 1 0 0 

MO16-F-04 D E E silla E dEsaparezca A Oclusivo 71,00 74,96 65,00 72,57 1 1 0 0 

MO16-F-05 D UE E pUEdE PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

MO16-F-06 D A E ellA dEsaparezca A Híbrido 52,36 73,98 70,42 74,29 1 1 1 0 

MO16-F-07 G E O lE gOlpea PR Oclusivo 74,00 80,76 67,42 81,63 1 1 0 0 

MO16-F-08 G E O lE gOlpea PR Aproximante 84,77 70,82 70,88 71,45 1 0 1 1 

MO16-F-09 D L E éleS* dEsaparece PS Oclusivo 70,00 73,31 65,57 74,77 1 1 0 1 

MO16-F-10 D O E perO dEspués A Híbrido 77,57 70,91 65,00 75,25 1 0 1 0 

MO16-F-11 B I R lIbRe T Oclusivo 75,17 75,38 65,00 76,96 1 1 0 0 
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MO16-F-12 D I O  marIdO PS Híbrido 49,00 68,99 65,00 67,83 1 1 1 0 

ML17-F-01 B A I  ÁvIla PS Híbrido 55,00 77,61 75,43 77,32 1 1 1 0 

ML17-F-02 B A E ávilA bEzerra A Aproximante 58,00 78,20 79,32 80,80 1 0 1 1 

ML17-F-03 B E O llEvO PS Oclusivo 63,00 79,75 71,93 79,56 1 1 0 0 

ML17-F-04 D O A llevO dAndo T Híbrido 56,30 81,41 76,86 82,10 1 1 1 0 

ML17-F-05 D S IE menoS dIEz T Oclusivo 88,00 67,62 65,00 85,86 1 1 0 1 

ML17-F-06 B # UE BUEno T Oclusivo 75,00 0,00 65,00 82,38 1 1 0 1 

ML17-F-07 B A L hAbLa PS Aproximante 70,43 82,05 80,02 81,38 1 0 1 1 

ML17-F-08 D A E hablA dE A Fundido 0,00 80,35 76,10 77,27 1 0 1 0 

ML17-F-09 G E A frEgAndo T Fundido 0,00 81,92 79,86 82,73 1 0 1 0 

ML17-F-10 D E E hacE dEsaparecer A Aproximante 55,23 79,26 75,55 80,04 1 0 1 1 

ML17-F-11 D I E IdEa T Oclusivo 51,00 79,01 77,98 81,33 1 1 0 0 

ML17-F-12 D R E haceR dEsaparecer A Oclusivo 64,37 82,73 75,63 82,87 1 1 0 0 

ML17-F-13 D # E Después A Oclusivo 48,00 0,00 65,00 84,88 1 1 0 1 

ML17-F-14 D A A enfAdAda T Aproximante 47,00 82,37 81,90 82,27 1 0 1 1 

ML17-F-15 D A A enfadAdA PS Aproximante 61,20 78,89 77,93 80,98 1 0 1 1 

ML17-F-16 D E E quE dEsapareció A Fricativo 50,34 82,43 74,45 79,04 1 1 0 0 

ML17-F-17 D I O marIdO PS Híbrido 54,85 82,19 75,28 82,12 1 1 0 0 

ML17-F-18 G I IO sIguIÓ T Oclusivo 94,00 82,16 76,53 83,91 1 1 0 0 

ML17-F-19 B A A lAvAndo T Oclusivo 71,00 81,73 74,97 79,79 1 1 0 0 

ML17-F-20 G E A frEgAndo T Híbrido 47,08 82,57 76,66 82,34 1 1 1 0 

DO18-F-01 D A O auxiliAdOra T Híbrido 78,63 79,45 76,78 83,21 1 1 1 0 

DO18-F-02 D E I mE dIcen T Híbrido 65,56 81,79 71,53 79,06 1 1 1 0 

DO18-F-03 D # O dOy T Oclusivo 88,20 56,69 69,61 85,00 1 1 0 1 

DO18-F-04 D E IE hacE dIEciséis A Híbrido 78,29 76,50 75,97 77,44 1 1 1 0 

DO18-F-05 B # O vOy T Oclusivo 96,00 65,09 55,25 85,72 0 1 0 1 
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DO18-F-06 D I E muY dEterminada A Híbrido 55,00 79,39 76,23 85,51 1 1 1 0 

DO18-F-07 D A A determinAdA A Fundido 0,00 80,95 81,16 82,31 1 0 1 0 

DO18-F-08 B A I lA vIda T Oclusivo 71,00 82,90 77,33 83,25 1 1 0 0 

DO18-F-09 D I A vIdA PS Oclusivo 55,00 83,32 77,14 85,14 1 1 0 0 

DO18-F-10 B E A llEvAba T Híbrido 64,00 81,56 80,62 85,44 1 1 1 0 

DO18-F-11 B A A llevAbA PS Oclusivo 72,48 82,02 74,68 83,42 1 1 0 0 

DO18-F-12 G E L arrEgLaba T Oclusivo 56,98 78,99 75,86 80,91 1 1 0 0 

DO18-F-13 B A A arreglAbA PS Aproximante 55,01 77,24 74,58 81,60 1 0 1 1 

DO18-F-14 B A U  AbUrrido PR Fricativo 93,68 83,85 80,69 86,61 0 0 0 0 

DO18-F-15 D I O aburrIdO PS Oclusivo 85,78 78,64 73,66 84,88 1 1 0 0 

DO18-F-16 D N I uN dÍa T Oclusivo 61,00 82,82 78,70 84,55 1 1 0 1 

DO18-F-17 B O IE esposO vIEndo T Oclusivo 69,75 71,81 69,95 83,04 1 1 0 1 

DO18-F-18 B A I hAbÍa T Fundido 0,00 81,74 76,95 83,31 1 0 1 0 

DO18-F-19 D I O aprendIdO PS Fricativo 63,13 82,89 79,88 85,58 1 0 0 0 

DO18-F-20 G E U lE gUstaría A Fricativo 52,78 82,64 75,25 81,95 1 0 0 0 

DO18-F-21 D A E hacerlA dEsaparecer A Aproximante 59,14 82,41 80,02 83,97 1 0 1 1 

DO18-F-22 G A O conchA gOlpeó A Oclusivo 75,15 65,07 78,62 85,81 0 1 0 0 

DO18-F-23 D E E quE dEsapareció A Fundido 0,00 84,13 79,17 81,67 1 0 1 0 

DO18-F-24 B E O sE vOlvió PR Oclusivo 63,00 78,06 72,62 84,58 1 1 0 0 

DO18-F-25 B L IO voLvIÓ T Híbrido 55,40 79,37 73,74 76,14 1 0 1 0 

DO18-F-26 B L O poLvO PS Aproximante 61,62 81,16 76,44 86,14 1 0 1 1 

DO18-F-27 G I IO sIguIÓ T Oclusivo 71,42 77,86 72,90 82,03 1 1 0 0 

DO18-F-28 B U I sU vIda T Híbrido 68,58 77,89 73,96 82,39 1 1 1 0 

DO18-F-29 D I A su vIdA A Aproximante 65,80 74,77 73,35 80,12 1 0 1 1 

DO18-F-30 G E L arrEgLando T Oclusivo 78,58 77,97 75,67 82,55 1 1 0 0 

TA19-F-01 D A O yA dOy T Oclusivo 57,72 69,82 66,33 71,75 1 1 0 0 
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TA19-F-02 D E E quE dEsaparezca A Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

TA19-F-03 B A R lA bRillante PR Oclusivo 47,00 69,08 65,15 71,39 1 1 0 0 

TA19-F-04 D I E IdEa T Fundido 0,00 65,70 69,86 74,90 1 0 1 0 

TA19-F-05 D O O tOdO PS Oclusivo 64,00 81,91 71,13 82,69 1 1 1 0 

TA19-F-06 B A A estAbA PS Fundido 0,00 78,01 80,76 76,98 1 0 1 0 

TA19-F-07 D E A quEdA PS Aproximante 51,00 79,46 76,39 80,03 1 0 1 1 

TA19-F-08 B R IO neRvIOsa T Oclusivo 77,73 74,79 70,76 74,11 1 1 0 0 

TA19-F-09 G I E sIguE PS Fricativo 70,47 85,14 84,06 81,86 1 0 1 0 

TA19-F-10 G I E sIguE PS Oclusivo 69,00 82,56 67,81 83,55 1 1 0 0 

TA19-F-11 B A A trAbAjando PR Híbrido 58,00 81,43 75,34 81,61 1 1 1 0 

TA19-F-12 B A A lAvAndo T Aproximante 66,86 72,72 67,94 74,83 1 0 1 1 

VI20-F-01 B I I soY vIviane A Fundido 0,00 78,02 77,40 78,38 1 0 1 0 

VI20-F-02 B I I vIvIane PR Fundido 0,00 80,21 79,94 81,17 1 0 1 0 

VI20-F-03 B E O llEvO PS Fundido 0,00 79,96 78,74 78,83 1 0 1 0 

VI20-F-04 B O E llevO vEintitrés A Oclusivo 85,75 72,35 69,58 75,36 1 1 0 0 

VI20-F-05 D S A añoS dAndo T Fundido 0,00 65,00 69,77 73,77 1 1 0 0 

VI20-F-06 D S E claseS dE A Fundido 0,00 68,09 70,39 65,11 1 0 1 0 

VI20-F-07 B E E quÉ vEo T Aproximante 62,00 77,42 78,46 78,62 1 0 1 1 

VI20-F-08 D A A empleAdA PS Aproximante 65,24 79,88 74,58 82,24 1 0 1 1 

VI20-F-09 B A A lAvA PS Aproximante 64,21 74,05 74,06 72,65 1 0 1 1 

VI20-F-10 B R A obseRvA PS Aproximante 60,67 76,31 82,21 81,29 1 0 1 1 

VI20-F-11 B R A obseRvA PS Aproximante 87,25 74,65 81,81 78,94 1 0 1 1 

VI20-F-12 G O R prOgRamación A Oclusivo 50,17 73,71 77,26 71,32 1 1 1 0 

VI20-F-13 D E E quE dEsaparezca A Oclusivo 63,11 77,18 71,04 79,62 1 1 0 0 

VI20-F-14 B N A uN vAso T Oclusivo 61,22 74,05 71,82 81,22 1 1 0 1 

VI20-F-15 G E U lE gUsta  T Oclusivo 54,06 81,40 75,60 78,55 1 1 0 0 
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VI20-F-16 D A A empleAdA PS Fundido 0,00 76,44 76,23 76,86 1 0 1 0 

VI20-F-17 D A E cantA dEmasiado A Fundido 0,00 84,16 81,72 82,19 1 0 1 0 

VI20-F-18 D A O demasiAdO PS Elisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 

VI20-F-19 G L O aLgO A Oclusivo 93,00 74,79 77,19 76,08 1 1 1 0 

VI20-F-20 B A E parA vEr T Oclusivo 76,00 77,53 78,03 80,52 1 1 1 0 

VI20-F-21 D A A empleAdA PS Fundido 0,00 80,71 78,07 76,36 1 0 1 0 

VI20-F-22 D A E empleadA dEsaparece A Fundido 0,00 76,66 75,32 79,72 1 0 1 0 

VI20-F-23 D A A empleAdA PS Fundido 0,00 81,76 78,75 85,75 1 0 1 0 

VI20-F-24 D A E empleadA dEja T Aproximante 69,06 79,07 78,05 80,65 1 0 1 1 

VI20-F-25 D I E Y dEspués PR Oclusivo 73,93 76,64 72,98 77,61 1 1 0 0 

VI20-F-26 G L O aLgO A Aproximante 76,00 74,33 76,36 73,98 1 0 1 1 

VI20-F-27 D N I eN dIrección A Oclusivo 35,00 78,38 75,87 78,71 1 1 0 1 

VI20-F-28 D E E quE dEsaparece A Aproximante 43,34 80,37 78,02 83,74 1 0 1 1 

VI20-F-29 D I E Y dE ahí A Oclusivo 67,94 67,49 66,41 72,49 1 1 0 0 

VI20-F-30 G I E sIguE PS Fundido 0,00 82,43 81,10 83,06 1 0 1 0 

VI20-F-31 G I E sIguE PS Fundido 0,00 78,66 74,59 73,89 1 0 1 0 

VI20-F-32 B A A lAvAndo T Híbrido 76,77 81,73 73,56 77,16 1 1 1 0 

 


