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Resumo
Este artigo focaliza o desempenho oral de hispanofalantes e italianos,
aprendizes de português como L2, para identificação de marcas de sotaque
de estrangeiro. A análise foi feita a partir de dados colhidos sob controle
durante a leitura em voz alta de enunciados selecionados em função das
expectativas de desvio, com base na comparação do sistema fonético e
fonológico da língua alvo (o português do Brasil) e da L1 dos informantes
(espanhol e italiano). Os desvios segmentais detectados resultaram, quase
todos, da interferência de processos fonológicos do espanhol e do italiano
sobre a língua alvo no que se refere à produção de segmentos obstruintes. Os
resultados indicaram que não é totalmente funcional a utilização de métodos
universalizados para o ensino de línguas. Há problemas específicos no que
diz respeito à pronúncia que envolvem as diferentes configurações dos
repertórios sonoros e as diferentes relações entre grafema-fone-fonema,
tanto na língua-alvo quanto na L1 dos aprendizes. A tarefa de ensinar a
pronúncia de uma LE implica fazer uma análise dos objetivos do aluno para
avaliar a variedade de língua a ser trabalhada, e até que ponto é desejável, ou
mesmo necessário, buscar eliminar todas as marcas de sotaque de estrangeiro
do aprendiz.
Palavras-chave: pronúncia, sotaque, ensino de PLE, italofalantes,
hispanofalantes.
Introdução
A experiência lingüística prévia do aprendiz tem sido considerada como fator
importante na aquisição de uma nova língua1. Esta afirmativa conduz à
necessidade de um tratamento diferenciado quando do ensino da pronúncia
a aprendizes com diferentes backgrounds lingüísticos.
As semelhanças estruturais entre português e espanhol, por exemplo, estão
na origem da crença errônea de que aprender uma ou outra língua seria tarefa

Consulte-se, a propósito dos fatores que afetam a produção oral em língua estrangeira Piske,
MacKay e Flege (2001).
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fácil2. No entanto, a prática de ensino de português como língua estrangeira
(PLE) a hispanofalantes demonstrou que durante o processo de ensinoaprendizagem a proximidade entre essas línguas torna-se um problema, na
medida em que pode favorecer processos de transferência3. O aluno fossiliza
aspectos morfológicos, sintáticos e também fonético-fonológicos. Estes
últimos são os que melhor o caracterizam como estrangeiro. A observação
de dados de hispanofalantes, aprendizes de português como LE, demonstra
que as marcas de sotaque de estrangeiro se manifestam em contextos
previsíveis.
O exame dos sistemas fônico e grafemático do italiano e do português, ambas
línguas neolatinas, permite, igualmente, avaliar as divergências entre estas
duas línguas e a partir delas prever outros contextos em que, no desempenho
dos aprendizes, são esperados desvios em relação à língua-alvo.
O objetivo deste trabalho é, justamente, demonstrar que existem
peculiaridades que permitem identificar áreas de dificuldades diferenciadas
conforme a língua de origem dos aprendizes. Por conseguinte, são estas áreas
de divergência entre os sistemas em jogo no processo de ensinoaprendizagem
que devem ser priorizadas pelo professor de língua estrangeira.
Iremos nos ater às dificuldades das quais resultam as marcas sotaque de
estrangeiro que, dependendo do interesse do aprendiz, podem representar
uma barreira para a sua integração social nos países onde a língua-alvo é
falada.
Os sistemas fônicos do português, do espanhol, e do italiano
O Quadro I apresenta segmentos dos sistemas fônico e grafemático do
português, do espanhol e do italiano cuja comparação permite identificar as
possibilidades de desvios quando do aprendizado de português como língua
estrangeira por italofalantes e por hispanofalantes. Optamos por direcionar
nossa atenção neste trabalho apenas para os segmentos obstruintes alveolares
e palatais4 que podem ocorrer em português na posição de ataque silábico,
inclusive em virtude de processo de ressilabação em contexto de sândi
externo diante de vogal.
Há diversos trabalhos que tratam da proximidade entre português e espanhol e de suas
implicações para o ensino. Dentre estas obras podem-se citar Abreu (1964), Almeida Filho
(1995), Azpiroz (1998), Carvalho (2002) e Tanqueiro (1998). São poucas, no entanto, as
pesquisas voltadas especificamente para o ensino de pronúncia a aprendizes brasileiros de
espanhol e vice-versa. Podemos citar nessa perspectiva Díaz (1999).
3 Encontram-se na literatura em aprendizagem de segunda língua artigos recentes que abordam
o tópico da interlíngua e da influência do uso continuado da L1 sobre o desempenho oral de
aprendizes de LE: Setter & Jenkins (2005), Flege, Frieda & Nozawa (1997) e Keys (2002).
4 Para uma descrição mais abrangente dos sistemas sonoros das línguas enfocadas neste artigo,
consulte-se Bisol (1999), Callou & Leite (1990) e Ferreira Neto (2001) para o português
brasileiro; Núñez Cedeño & Morales - Front (1999), Ramírez (1996), e Quilis (1985) para o
espanhol; e Babini (2002) para o italiano.
2
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QUADRO I

Observamos a seguinte distribuição de obstruintes alveolares e palatais nos
três sistemas:
a) há 06 fonemas no português contra 04 no espanhol e 09 no italiano;
b) há três fonemas no português / ζ Σ Ζ / que não ocorrem no espanhol,
seja no nível fonológico, seja no fonético (como alofones); destes fonemas,
apenas /Ζ / não consta do inventário fonológico do italiano;
c) o espanhol também apresenta as africadas palatais que encontramos no
português, mas apenas / τΣ / é fonema; [ δΖ ] é alofone possível do fonema
aproximante palatal / j /. No italiano, por sua vez, / τΣ / e / δΖ / são
fonemas distintos. Diferentemente, no português ocorre a palatalização de /
t / e / d /, realizados foneticamente em muitos dialetos como africadas
palatais (ou pós-alveolares) [ τΣ ] e [ δΖ ] diante de vogal anterior alta [ i ];
d) os fonemas africados / ts / e / dz / do italiano não ocorrem nem no
espanhol, nem na língua-alvo, português;
e) o fonema / t / do espanhol tem ainda um possível alofone com
realização dental ( [ Δ ] ) entre soantes, segmento este que não ocorre nem
no português, nem no italiano. Note-se por último que, diferentemente do
português brasileiro, as oclusivas alveolares do italiano têm produção apical
e não coronal5.
Em suma, vimos que dos segmentos não contínuos, o português apresenta
dois fonemas oclusivos ( / t / e / d / ) com seus alofones africados ( [ τΣ ] [
δΖ ] ) que ocorrem diante de vogal anterior alta no dialeto carioca. O
espanhol apresenta os mesmos segmentos, mas com valores diferentes em
seu inventário fonológico: / t /, / d / e / τΣ / são fonemas mas [ δΖ ] é
alofone do fonema aproximante palatal / j /. Já o italiano tem oposição
fonológica em toda a série presente no português ( / t /, / d /, / τΣ / / δΖ
/ ) e ainda dois outros fonemas africados ( / ts / e / dz / ) que não ocorrem
no português6, nem no espanhol. Quanto aos quatro fonemas obstruintes
O processo conhecido como radoppiamento pode afetar consoantes obstruintes do italiano e
manifesta-se com freqüência na fala e na escrita. Não representa, porém, problema para o
italiano aprendiz de português, e sim viceversa.
6 [ts] ocorre no português apenas em empréstimos, como em pizza, aliás um italianismo.
5
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contínuos do português ( / s /, / z /, / Σ /, / Ζ / ) apenas este último não
ocorre no italiano; o espanhol, por outro lado, registra apenas o fonema /s/.
Convenções de escrita do português, do espanhol e do italiano
No que se refere ao sistema grafemático, o quadro a seguir resume o sistema
ortográfico das três línguas. Dele constam as diferentes formas de representar
as consoantes obstruintes no sistema ortográfico tradicional em início de
sílaba na medida em que possam repercutir sobre o desempenho dos
aprendizes de português como LE, revelando a sua procedência estrangeira.
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Dados para análise
Os dados deste estudo provêm de um corpus composto por dezesseis frases
idealizadas com o objetivo de observar possíveis desvios na emissão fonética
de segmentos com alta probabilidade de interferências da língua do
informante sobre a língua-alvo, considerando as características fonético21

fonológicas dos idiomas envolvidos.
Este corpus foi submetido, para leitura em voz alta, a 03 alunos do Programa
de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (PEPPE), da
Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FL/UFRJ) Brasil, todos eles hispanofalantes, adultos, nascidos em Honduras e com o
segundo grau completo. Os três informantes (um homem e duas mulheres)
estavam às vésperas de prestar o Exame de Proficiência em Língua
Portuguesa (CELPE-Bras) e tinham freqüentado o curso de Português para
Estrangeiros com interesse voltado para o ingresso em uma Universidade no
Brasil, por intermédio de Convênio. Os dados dos hispanofalantes foram
colhidos sob controle, em sessões individuais, no Laboratório de Fonética da
FL/UFRJ e registrados em fita magnética para serem, posteriormente,
analisados com o auxílio do PRAAT7. As sentenças apresentadas para leitura,
estavam digitadas em caixa alta, sem pontuação e em fichas separadas. Foi
concedido a cada informante tempo para leitura silenciosa antes da emissão
das sentenças. Nosso objetivo era, a partir do oscilograma e do
correspondente espectro sonoro, identificar com acuidade se o aprendiz
fizera uma transferência total ou parcial do segmento-alvo considerando as
características fonético-fonológicas da língua portuguesa descritas
anteriormente. Este mesmo corpus foi submetido, também, para leitura em
voz alta, a 03 (três) informantes italianos adultos (um homem e duas
mulheres), estudantes de língua portuguesa do Instituto de Cultura ÍtaloBrasileiro de Milão (ICIB). As frases estudadas foram:
QUADRO III – CORPUS

Análise dos dados
Os desvios registrados na emissão das sentenças pelos hispanofalantes e
O programa PRAAT, da autoria dos Profs. Doutores Paul Boersma e David Weenink da
Universidade
de
Amsterdam,
pode
ser
obtido
gratuitamente
no
site
www.fon.hum.uva.nl/praat/download.win.html.
7
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italofalantes envolveram, basicamente, os fones alveolares [ s ], [ z ] e os
palatais [ τΣ ], [ δΖ ], [ Σ ], [ Ζ ] em posição de ataque silábico. Foram
observados, em relação ao segmento-alvo, por exemplo:
 processos de ensurdecimento, em que a fricativa [ z ] realizou-se como [
s ]; 9 processos de lenização, em que a oclusiva, [ t ] realizou-se como a
fricativa [ Τ ];
 processos de anteriorização, em que a chiante [Σ ] realizou-se como a
sibilante [ s ]. Em seguida à coleta de dados, foi efetuada sua transcrição
fonética com base na audição das fitas. Para sanar dúvidas quanto ao
segmento produzido de fato pelos informantes, foram realizadas a
aquisição e análise das sentenças pelo PRAAT. Este recurso tornou-se
um instrumento importante, sobretudo em casos como os da presença
versus ausência de sonoridade, uma vez que esta categoria se manifesta de
forma gradiente e não categórica. Muitos aprendizes produzem
segmentos que se aproximam do alvo sem chegar a igualar-se a ele.
 Os recursos do programa PRAAT permitiram notar no traçado de cada
sinal os correlatos acústicos8 dos gestos articulatórios que mais
interessavam ao exame dos nossos dados, a saber:
 a presença da barra de sonoridade que, no espectro acústico indica a
vibração de cordas vocais;
 as zonas de concentração de energia, responsáveis pela diferenciação
entre sibilantes e chiantes;
 a ocorrência da barra de explosão, uma das características básicas de
oclusivas e africadas; e ainda
 a duração dos segmentos vocálicos, a qual varia dependendo da
sonoridade da consoante seguinte e pode, desta forma, servir como pista
adicional para a identificação de um segmento como surdo ou sonoro.
 A figura abaixo é uma reprodução da imagem do PRAAT onde estão
assinaladas a barra de sonoridade, a barra de explosão e a área de
concentração de energia em trecho selecionado de uma das sentenças
produzidas por uma aprendiz hispanofalante: (próxima página)

Para uma introdução à física dos sons da fala e à relação entre os parâmetros articulatórios e
acústicos, consulte-se Maia (1986) e Martins (1987).
8
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Desempenho dos informantes
Examinaremos, em seguida, o comportamento dos informantes em relação a
cada um dos segmentos-alvo, estabelecidos de acordo com o dialeto carioca
do português brasileiro. Tal escolha justifica-se na medida em que a fala
carioca é referência para os italofalantes e em que a cidade do Rio de Janeiro
foi a área de imersão dos hispanofalantes, que serviram de informantes em
nossa coleta de dados9.
Segmento-alvo
[s]
O fone [ s ] está presente no sistema sonoro tanto do português quanto do
italiano e, em ambos os sistemas, manifesta-se como alofone de / s /. A
expectativa de desvio em relação a este segmento, portanto, restringiu-se a
situações em que a representação gráfica tradicional do português poderia ser
interpretada pelos aprendizes de PLE de acordo com as convenções de
escrita quer do italiano, quer do espanhol. Assim, selecionamos e
concentramos nossa atenção nas cinco palavras do corpus em que o som [ s ]
estava grafado com <ce>, <ci> ou <ss>. Esta última representação não
integra o sistema ortográfico do espanhol, contudo, nossos hispanofalantes
A ocorrência dos segmentos fricativos [s], [z], [Σ] e [Ζ] em posição implosiva na sílaba,
representados na escrita do português por <s> ou <z> não será abordada neste trabalho.
9
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não tiveram dificuldades na produção das palavras <passado>, <passar> e
<passaram>, constantes do corpus. Com relação à <ce> e <ci> apenas um
italofalante desviou-se do alvo e produziu [∪ τΣ ε δ ο ] ao invés de [ ∪ σ ε δ
Υ ]. Estas seqüências não representam problema para falantes de espanhol.
Segmento-alvo
[z]
O fone [ z ] apresentou um bom resultado na análise da produção oral dos
italofalantes. Isto se deve ao fato de que a língua italiana tem oposição entre
/ s / e / z / e, além disto, apresenta outros paralelismos com o sistema
representacional do português, como o fato de a letra < s > entre vogais
poder corresponder ao fone [ z ] não constituindo, por conseguinte,
problema para os italianos aprendizes de PLE. Note-se, porém, a letra < s >
em sândi externo, diante de vogal foi emitida pelos italofalantes sempre como
a fricativa alveolar surda [ s ], quando no português este mesmo segmento
sofre ressilabação realizando-se como [ z ].
Os demais desvios operados pelos informantes italianos ocorreram em
contextos em que a relação fone/fonema difere na língua portuguesa e na
italiana. Assim é que o fone [ z ] representado pela letra < x > foi produzido
como [ gz ] ou [ ks ], tendo em vista que o grafema < x > não está presente
no italiano, exceto em empréstimos, tal como em [∪ taksi ] ( palavra que
compete com a forma nativizada [ ta∪si ] ). Quanto ao fone [ z ], representado
pela letra < z >, em início de palavra ou entre vogais, registramos desvios da
parte dos italofalantes no sentido de ensurdecer o segmento ou substituí-lo
por uma africada alveolar. Nas convenções de escrita do italiano padrão, o
grafema < z > corresponde, nestes mesmos contextos à africada alveolar
surda
[ ts ] ( por vezes, substituída pela sonora [ dz ] ).
Os hispanofalantes apresentaram um alto índice de desvios com relação a
este segmento. Note-se que o inventário fonético-fonológico do espanhol
não registra o fone [ z ]. Houve forte tendência ao ensurdecimento, realizando
o fone [ s ] em palavras como <exata> e <exame>, <azar> e <visitar>.
Observe-se, ainda, que a informante italiana em cuja fala foi ocorreu o maior
número de ensurdecimentos é natural da Sicília, região que sofreu grande
influência da cultura de Espanha.
Segmento-alvo
[ tΣ ]
Este segmento é um alofone do fonema / t / que ocorre em vários dialetos
do português do Brasil, dentre eles o carioca, em contextos correspondentes
a uma grafia < ti > ou < te >. No italiano e no espanhol, este segmento é
fonema que se opõe ao / t / e que apresenta manifestações gráficas diferentes
do que ocorre no português. No italiano, < t > corresponde sempre ao
fonema / t /. Todos os três desvios registrados na produção oral de
italofalantes consistiram na substituição de [ tΣ ] por [ t ]. No espanhol, a
grafia < t > corresponde também ao fonema / t /, ao passo que o fonema /
tΣ / é grafado com <ch>. Um só hispanofalante substituiu o segmento-alvo
25

[ tΣ ] por [ t ].
Segmento-alvo
[ dΖ ]
No português brasileiro, o comportamento deste segmento é paralelo àquele
descrito para o fone [ tΣ ]. Ou seja, [ dΖ ] é alofone diatópico do fonema / d
/, representado na escrita por < de > ou < di >. No italiano, / dΖ / e / d /
são fonemas distintos e correspondem a convenções diferentes de escrita: /
dΖ / é representado por < g > e / d / por < d >. Os italofalantes
apresentaram um índice significativo de desvios com relação a este segmentoalvo, sempre em favor da plosiva sonora [d].
No espanhol, [ dΖ ] não tem status de fonema; é um mero alofone de / j /.
Conforme esperado, para os hispanofalantes, o fone-alvo [ dΖ ] foi o que
apresentou o maior número de desvios (64) em relação ao total de
possibilidades de realização (66). A preferência foi a substituição pela plosiva
alveolar [ d ] ou pela africada surda [ tΣ ].
Segmento-alvo
[Σ]
O inventário sonoro do espanhol não contém este segmento, seja como
fonema, seja como alofone. Apesar disto, [ Σ ] foi produzido sem maiores
problemas por todos os informantes, sempre que representado na escrita
pelo dígrafo < ch >. Apesar da escassez de dados com a letra < x > em início
de palavra, ( < xícara > ), vale registrar que, neste contexto, o segmento-alvo
foi realizado a contento.
O sistema sonoro do italiano, por sua vez, apresenta, assim como o do
português, o fonema /
Σ /. Os desvios só ocorreram quando sua representação gráfica era feita com
a letra < x >, principalmente em contexto intervocálico, no qual foi
substituído pelo fone [ s ]. Na palavra < xícara >, a letra inicial (< x >) foi
produzida sempre que houve desvio como [ tΣ ]. Apesar do dígrafo < ch >
em italiano corresponder ao fone [ k ], não foi registrada esta ocorrência de
desvio em nossos dados.
Segmento-alvo
[Ζ]
Este segmento é fonema no português, mas não ocorre no sistema fônico do
espanhol, nem do italiano padrão. Os hispanofalantes optaram quase sempre,
neste caso, por substituir [ Ζ ] por [Σ ] (55.6% ), muito embora a fricativa
palatal surda também não faça parte do sistema fônico de sua L1. Note-se
que, na palavra < gelo >, por influência provável da escrita, dois
hispanofalantes produziram a africada palatal sonora [ dΖ ] ao invés de [ Ζ ].
No que se refere aos italofalantes, foi em relação a [ Ζ ] que ocorreu o mais
alto grau de desvios ( 69.5% ). A preferência para substituição recaiu quer
sobre o fone surdo [ Σ ], quer sobre [ dΖ ], uma africada sonora não contínua.
O vocábulo <majoritária> constitui um caso à parte. Dois informantes
produziram [ j ], provavelmente, em razão da forma escrita da palavra: a letra
< j > no italiano só ocorre em empréstimos e corresponde ao glide [ j ].
O Quadro IV a seguir sintetiza os percentuais de acertos de hispanofalantes
26

e italofalantes em relação a cada um dos segmentos-alvo, bem como o índice
geral relativo a todos os aprendizes:
QUADRO IV - índices de acertos em relação aos segmentos-alvo

Os segmentos-alvo se manifestaram em 63 contextos do corpus.
Multiplicando-se estes contextos pelo número de informantes (06) obtemos
378 possibilidades de desvios, metade delas
(189) para cada grupo de 3 informantes (três hispanofalantes e três
italofalantes).
QUADRO V - melhor desempenho por grupo de informantes

Em 189 possibilidades de desvios, os hispanofalantes realizaram apenas 78
segmentos da forma esperada na língua–alvo (ou, seja 41.2%), ao passo que
os italofalantes produziram 102 segmentos conforme previsto no português
(correspondendo a um índice de 53.9%).
O Quadro VI a seguir confirma o melhor resultado alcançado pelos
italofalantes:
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QUADRO VI - médias de acertos por grupos de informantes

Considerações finais
Se a eliminação de sotaque de estrangeiro está dentre as metas a serem
alcançadas no processo de aprendizagem de uma LE, a utilização de métodos
universalizados para o ensino torna-se questionável. Há problemas
específicos, no que diz respeito à pronúncia, que merecem um tratamento
mais cuidadoso. Tais problemas envolvem as diferentes configurações dos
repertórios sonoros e as diferentes relações entre grafema-fone-fonema tanto
nas línguas-alvo quanto nas L1 dos aprendizes. Deveria ser feita uma análise
prévia dos sistemas sonoros envolvidos para identificar os
segmentos/contextos de divergência, de forma a escolher o melhor método
de ensino de acordo com as expectativas de desvios.
Não são viáveis os métodos globalizados de ensino de LE que se aplicam a
todo e qualquer aprendiz, independente de seu background sócio-cultural, seus
interesses e, sobretudo, sua L1. Cabe a um professor de português como
língua estrangeira atentar para os objetivos a que se propõe seu aluno. Em
face do interesse do aprendiz ele poderá julgar se há ou não a necessidade de
eliminar todas as marcas de sotaque. Para fazê-lo, deverá proceder a uma
cuidadosa análise e diagnóstico dos aspectos em que o sistema sonoro do
português se diferencia da L1 dos aprendizes, uma vez que a prática
pedagógica deverá priorizar estas diferenças, sobretudo as fonológicas. Estas
últimas são as mais propensas a criar conflitos no momento em que o
indivíduo tenta se integrar nas comunidades usuárias da língua-alvo de seu
aprendizado e que podem fazer com que ele venha a ser discriminado como
estrangeiro. O tratamento dado aos métodos de ensino deve, então, ser
moldado de acordo com as peculiaridades concernentes aos sistemas
lingüísticos que forem objetos do ensino-aprendizagem.
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