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Resumo  
 

A produção e distinção da pronúncia correta dos sons /s/ e /z/ nos casos do grafema <s> e 
do dígrafo <ss> da variante brasileira da língua portuguesa, é uma tarefa difícil para falantes 
de espanhol. Isto é devido ao fato que no espanhol o grafema <s> corresponde ao som /s/ e o 
dígrafo <ss> é inexistente, no entanto que no português esse grafema pode se corresponder 
com os sons /s/ e /z / segundo o contexto. 

 
Considerando que diferentes lingüistas tratam da falta de consciência que o hispanofalante 

tem sobre o tema, e baseado nisso, da quase impossibilidade que ele tem de melhorar 
facilmente a sua pronúncia, o propósito do presente trabalho é: 

- verificar a produção dos sons  do grafema <s>  e  do dígrafo <ss> pelos informantes 
falantes de espanhol escolhidos para esta pesquisa; 

- verificar o impacto direto da utilização do material didático “Tá Falado” (programa da 
Universidade de Austin, Texas,  orientado a melhorar a pronúncia de hispanofalantes que 
aprendem o português brasileiro) nos  informantes já indicados. 

 
A conclusão principal é que, os informantes escolhidos confirmam as afirmações dos 

estudiosos da língua, já que não se comprovaram variações significativas entre as pronúncias 
prévia e posterior ao uso do programa.   
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1 Introdução 
A produção e diferenciação dos sons do grafema <s> (/s/ e /z/) é uma tarefa difícil para o 

hispanofalante que fala português, ainda que fale num nível avançado. Isto se deve ao fato de 

que o fonema /z/ não existe no espanhol1 e também à dificuldade apresentada pelos sons /s/ e 

/z/ por não sempre corresponder à mesma grafia: <s>; <ss>; <z>; <ç>; <x>; <c+i>; <c+e>. 

Isto implica, que o aprendiz deve pôr considerável empenho ao procurar atingir uma boa 

pronúncia dos mencionados sons e nem sempre o consegue. 

 

A proximidade das línguas espanhola e portuguesa pode beneficiar ao hispanofalante na 

hora de aprender a nova língua, mas também pode provocar-lhe dificuldades, e uma das áreas 

mais sensíveis é a da pronúncia. Dois fenômenos característicos dos aprendizes de uma língua 

estrangeira são a transferência2 entre a língua materna (L1) e a segunda língua (L2) e a 

fossilização3 dos erros. Estes fenômenos se observam com maior freqüência nas línguas 

próximas e como o aprendiz atinge cedo a capacidade comunicativa na outra língua, não 

percebe a necessidade de melhorar a pronúncia. Para o hispanofalante requerer atenção para 

melhorar esses aspectos, uma das formas é tomar consciência das diferenças e treiná-las para 

resolver esses problemas. 

 

Para ver se tais fenômenos se evidenciam, e de que forma podem ser resolvidos, escolhi 

cinco informantes hispanofalantes nativos que também são falantes avançados de português, 

para realizar um estudo piloto, e além disso, empírico, que consistiu em fazer três testes da 

produção da pronúncia dos informantes do grafema <s> e do dígrafo <ss> e que foram 

gravados de forma digital antes e depois de que os informantes tivessem acesso à instrução 

via um programa para a melhora da pronúncia do português brasileiro (com textos em áudio, 

regras de pronúncia e textos escritos), especificado em 3.4. 

 

                                                
1 Existe uma variante alofônica de [s] que tende a sonorizar-se diante de uma consoante sonora como em desde e 
mismo, mas não acontece sempre nem se observa em todos os falantes (Iribarren 2005:257). 
2 Uma maneira de ativar conhecimentos da L1 e a L2 no processo de adquirir ou usar a L2 (Åkerberg 2002: 29; 
Faerch & Kasper 1987:112). 
3 ”A fossilização consiste em manter itens lingüísticos, regras, e subsistemas da interlíngua apesar de receber 
informação e explicações de como deveriam ser na língua alvo” (Åkerberg 2002:5). 
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O objetivo foi verificar se efetivamente se cometiam esses erros, em quê quantidade e 

em quais contextos fonéticos, e finalmente, se era possível constatar outras características 

interessantes desde o ponto de vista da fonética. 

 

A hipótese de trabalho foi que o programa “Ta Falado” ajudaria os informantes a 

melhorar a sua pronúncia dos sons /s/ e /z/ no caso do grafema <s> e o dígrafo <ss>, já que 

esse programa foi desenhado especialmente para hispanofalantes tendo em conta aqueles 

aspectos de pronúncia mais problemáticos para os mesmos. 

 

Como o presente trabalho cumpre em primeiro termo, com uma exigência acadêmica, o 

trabalho com os informantes teve uma limitação temporal que é de supor que também incidiu 

nos resultados. Como se trata de uma investigação exploratória que poderei aprofundar em 

futuras etapas de meus estudos de língua portuguesa, poderei nessa oportunidade incorporar a 

variável tempo para comprovar, como dizem os estudiosos, se uma prática prolongada pode 

corrigir a dificuldade ou se simplesmente ganhariam em consciência metalingüística. 

 

2 Aprendizagem de línguas próximas: o espanhol e o português 
No âmbito da aprendizagem de línguas próximas, os estudiosos concordam que a 

aprendizagem de uma língua próxima não é fácil (Almeida Filho 1995:15; Ferreira 1995:40-

41; Åkerberg 2002:2-4; Alcaraz Camorlinga 2005:195). 

 

O português e o espanhol são duas línguas muito próximas e dentro das línguas românicas 

mais faladas são as que mais afinidades têm (Almeida Filho 1995:14). 

 

As duas línguas possuem semelhanças e diferenças nos diversos planos lingüísticos. As 

semelhanças refletem-se especialmente na língua escrita e nos padrões da norma culta, 

afastando-se mais na linguagem falada e nos registros mais informais (Alcaraz Camorlinga 

2005: 197; Almeida Filho 1995:15). A afinidade não é uniforme: a maior proximidade se dá 

no léxico; na área sintática a semelhança é menos visível e no campo fonético-fonológico as 

diferenças não são muitas mas suficientes para dificultar a aprendizagem acurada (Alcaraz 

Camorlinga 2005:196). 
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 Até o fim da década dos 60 se pensava que a proximidade tipológica entre línguas fazia 

com que a aprendizagem fosse facilitada. Quanto mais perto ou distante estivesse uma língua 

da outra, mais fácil ou mais difícil seria aprendê-la. No caso do português e o espanhol, por 

serem línguas muito próximas como já se indicara, o aprendizado de uma delas pelos falantes 

da outra seria muito fácil, segundo essa teoria. Esta tradição, também se focalizava na análise 

contrastiva das duas línguas para predeterminar as áreas que seriam problemáticas para os 

aprendizes. Estudos sobre a aprendizagem de línguas, que começaram a se realizar nos anos 

70, mostraram que isso não é de tudo certo, ou seja, existe uma facilidade especialmente no 

nível inicial de aprendizagem devido ao alto grau de intercompreensão, mas não é só com 

respeito às divergências que se tem maior dificuldade, parece ser, que na verdade os aspectos 

mais complicados não são os totalmente diferentes mais aqueles, justamente, semelhantes. 

Este mecanismo é chamado de classificação de equivalências. Quando aprendemos uma 

segunda língua pretendemos seguir o modelo da primeira e tentamos reconhecer os sons 

segundo as categorias fonéticas dela. Uma vez feita essa classificação (por exemplo 

pronunciar /z/ como /s/) dificulta-se a percepção e a produção do som correto (Flege 1987 

[apud: Åkerberg 2004:118]). 

  

Dois aspectos para os quais os estudiosos chamam a atenção quando se referem a 

hispanofalantes que aprendem português são a transferência e a fossilização de erros. 

  

Isto, não significa que os hispanofalantes façam mais erros de transferências ou fiquem 

com erros fossilizados mais do que outros aprendizes de línguas mais distantes, mas o grande 

problema do hispanofalante é que os erros ficam fossilizados num estágio muito cedo, 

justamente, por causa daquela proximidade; no caso estudado se trata de uma interlíngua4 

chamada “Portunhol”5. 

 

No caso concreto da correta produção do grafema <s>, as realizações do espanhol e do 

português, têm o mesmo modo e ponto articulatórios (fricativas alveolares)6 mas no caso do 

espanhol só existe a variante surda (/s/), no entanto, no português se produzem uma variante 

                                                
4 A produção oral e escrita dos falantes estrangeiros, que recebem influência direta da língua materna e até de 
outras línguas (Henriques 2005:146; termo cunhado por Selinker 1972). 
5 Produção lingüística intermediária de um falante de espanhol, ao tentar falar português (Ferreira 1995:39) ou 
vice-versa. 
6  Entre os lingüistas existem várias classificações dos fonemas consonantais /s/ e /z/, de acordo com o qual se 
considera o ponto de articulação. Utilizo a designação por Silva: alveolar (Silva 2005:37). 
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surda e uma sonora (/s/ e /z/) dependendo do contexto. O problema maior é para o 

hispanofalante articular um som inexistente na própria língua embora o som seja próximo. 

 

Em outras palavras, o /z/ não existe em espanhol com valor fonológico (pode aparecer 

como variante alofônica de /s/), o que faz com que o hispanofalante não ache este som 

relevante e nem seja consciente dessa diferença significativa (os pares mínimos: casa, ca[z]a e 

caça, ca[s]a por exemplo) no momento do aprendizado. 

 

Os autores citados neste trabalho acham que a análise contrastiva é uma abordagem útil no 

caso de línguas próximas especialmente no caso do espanhol e o português (Grannier 2000:1 

e 4). Nas palavras de Ferreira: “ (...) a análise contrastiva, apesar das críticas (...) pode ser útil, 

não no sentido behaviorista de prever todos os erros como decorrência de interferência da 

língua materna, mas com o objetivo de conscientizar os aprendizes das diferenças entre os 

dois sistemas lingüísticos “ (Ferreira 1995: 47).   

 

2.1 Sistemas fonéticos/fonológicos do português e do espanhol: várias afinidades e 

algumas diferenças 

O português e o espanhol compartilham vários traços no nível do sistema fonético-fonológico, 

mas em outros níveis se distanciam. Um aspecto bem marcado é a diferença no ritmo e na 

entonação dessas línguas (Henriques 2005:163). 

 

No que diz respeito às vogais, o espanhol apresenta um quadro claro e nítido de cinco 

fonemas que quase nem variam em diferentes contextos fonéticos, nem perdem a energia no 

caso de não ser acentuadas (Iribarren 2005:135). 

 

O português por seu lado, apresenta um quadro vocálico muito mais complexo com um 

total de doze vogais (sete orais e cinco nasais). A pronúncia delas depende da posição que 

ocupam dentro da palavra e do acento. Por exemplo, no final da palavra no português do 

Brasil só é possível ter /i/ , /u/, /a/: quando no final da palavra aparecem <o> e <e> se 

reduzem a /u/ e /i/ respectivamente (da Hora 2000:18). 
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A nasalização das vogais que são seguidas do /n/ ou /m/, o que é uma característica 

marcada do português, também ocorre no espanhol mas muito “leve”7 (Åkerberg 2002:27 

Estudo II). Daí explica-se, a dificuldade do hispanofalante em percebê-la e produzi-la.  

 

As consoantes também apresentam inconsistências nas duas línguas embora tenham uma 

ortografia transparente, o que é problemático para os aprendizes destas línguas. 

 

2.2 O grafema <s>: como pronunciá-lo? 

O grafema <s> em português tem várias representações fonéticas (/s/, /z/, /ʃ/8, /ʒ/9) estas 

diferenças na pronúncia não só se verificam no interior das palavras ([s]ete, sete; a[s]im, 

assim;ca[z]a, casa; e[s]ta/e[ʃ]ta, esta; Li(z] boa/Li[ʒ]boa), mas entre palavras (o[z] menino[s], 

os meninos; o[z] menino[z] bonito[s], os meninos bonitos ) e dependem, além disso, das 

variantes regionais que se falem, como o dialeto “carioca”10, por exemplo, que se distingue do 

resto das variantes dialectais pelo seu uso de /ʃ/ ou /ʒ/  (no final da sílaba e entre palavras 

segundo siga uma consoante sonora ou surda: e[ʃ]tá, está; os menino[ʒ] bonitos; os meninos 

bonitos). 

 

Além do já indicado, os sons /s/ e /z/ característicos do <s> são compartilhados por outras 

grafias o que complica ainda mais a escolha da pronúncia certa. Mas, nestes casos também há 

regras de ortografia que podem servir de orientação.  

 

Vejamos as regras dadas para a pronúncia destes sons, em diferentes contextos fonéticos, 

como se apresentam no material didático “Tá Falado”: 

• o <s> inicial  pronuncia-se: /s/ santo (todos os dialetos do PB11) 

• o <s> intervocálico  pronuncia-se: /z/ casa (todos os dialetos do PB) 

• o <s> no final de sílaba diante de consoante sonora: /z/ / mesmo (todos os dialetos 

menos o “carioca” que pronuncia: / ʒ/) 

                                                
7 Com a exceção da variante do espanhol das Antilhas, no qual a nasalização aparece com mais intensidade e 
freqüência em todas as vogais de uma palavra com nasal (da Hora 2000:20).  
8 Fricativa alveopalatal desvozeada (Silva 2005:38), na variante carioca, quando o grafema <s> estiver diante de 
consoante surda. 
9 Fricativa alveopalatal vozeada (Silva 2005:38), na variante carioca quando o grafema <s> estiver seguida por 
consoante sonora. 
10 Variante falada na região do Rio de Janeiro, Brasil. 
11 PB= português do Brasil. 
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• o <s>  no final de sílaba, diante de consoante surda: /s/ esposa (todos os dialetos 

menos o “carioca” que pronuncia: / ʃ/ 

• o <s> no final de palavra, com ligação para uma próxima palavra segue o 

comportamento dos dois itens anteriores, segundo se a palavra a seguir, começar  com 

surda ou sonora e dependendo da variante regional que se fale. 

•  o <ss> pronuncia-se:/s/ assim 

 

*As outras grafias desses sons: 

• o <z> sempre: /z/ zero, exceto em final de palavra: paz  /s/ 

• o <x> pode ser pronunciada: /s/, /z/, /ks/, / ʃ/, ou até /z/12 

• <c +i> e <c+e> pronunciam-se: /s/, facilidade, parece 

•  o <ç> pronuncia-se: /s/ caça 

 

Com este leque de possibilidades, não é de estranhar que o hispanofalante tenha 

dificuldade em dar-se conta da pronúncia correta. Mas também, deixa-se entrever que a 

ortografia pode servir como ferramenta para melhorá-la. 

 

2.3 Conseqüências pedagógicas no ensino e na aprendizagem do grafema <s>  

O hispanofalante pode melhorar a sua pronúncia, não se trata de uma impossibilidade 

articulatória, como indicara Åkeberg, mas só poderá melhora-la aguçando a percepção e a 

consciência fonológica. 

 

Partindo de estudos anteriores feitos na UNAM13, nos quais alunos de português da 

mencionada universidade, manifestavam dificuldades na percepção, produção e representação 

gráfica das sibilantes ( <s>, <ss>, <c>, <z>,<ç>, <x> ) do português, Åkerberg conduz um 

estudo (Estudo IV: “La percepción de /s/ y /z/ por hispanohablantes”, 2002) no qual tenta 

descobrir se a percepção trata-se de um aspecto de desenvolvimento, que elementos podiam 

influenciar e se era viável uma melhora por intermédio de exercícios. 

 

                                                
12  Exemplos de palavras escritas com <x> e as suas pronúncias: próximo /s/; exame /z/; córtex /ks/; fixe / ʃ/; 
hexágono /gz/. Exemplos dados pelo Prof. João Veloso (FLUP/Universidade do Porto) em uma palestra sobre os 
sons do português, no CLP na Universidade de Estocolmo, 05/2009. Este é um típico caso, no qual a grafia não 
ajuda. 
13 Universidade Nacional Autônoma de México. 



© Natalia Atanasoff, Stockholm 2009 
 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 
                                      – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande 

11 

A pesquisadora aplicou um teste de 50 palavras que continham os sons /s/ e /z/ (metade 

com /s/ e a outra metade com /z/) escritas com grafemas diferentes, a 177 alunos agrupados 

em cinco níveis (cada nível equivalente a um semestre de estudo). Os estudantes deviam 

marcar se as palavras ouvidas continham um som surdo ou sonoro. Algumas palavras 

formavam pares mínimos (assa; asa, por exemplo) e outras palavras eram idênticas ao 

espanhol na grafia (presa, por exemplo).  

 

Os resultados mostraram que os estudantes do nível mais avançados eram capazes, em 

geral, de reconhecer mais sons do que os estudantes iniciais, ainda que as diferenças não 

foram muito significativas. Um dos grupos de terceiro nível, voltou a fazer o teste depois de 

realizar exercícios de discriminação dos sons e apresentou melhoras. 

 

 Åkerberg concluiu, a partir do Estudo IV, que a percepção é, em parte, um tema de 

desenvolvimento lingüístico, os alunos de níveis mais altos conseguiram, em promédio, maior 

número de respostas acertadas. A freqüência de uso da palavra e o contexto fonético-

fonológico dela não foram relevantes para conseguir discriminar os sons testados, mas a 

ortografia revelou ser um fator importante na hora de distingui-los, pois a imagem visual da 

palavra fornece pistas para a sua percepção. Sobretudo, no caso dos alunos principiantes, eles 

tenderam a confiar mais na imagem visual da palavra do que da imagem auditiva da mesma. 

Por isso, os alunos tenderam a interpretar portuguesa (palavra idêntica ao espanhol) com som 

surdo e sapato (escrito zapato em espanhol) com som sonoro. Baseado nos melhores 

resultados obtidos num novo teste pelo grupo que durante um mês fez exercícios de percepção 

nas suas aulas de português, Åkerberg considerou que a tarefa do professor é importante e 

recomenda que este dedique tempo à percepção de sons e a sua relação com a representação 

escrita.  

 

Em “ A interpretação dos fonemas /s/ e /z/ em português por alunos falantes de espanhol” 

(Estudo V, Åkerberg 2002) a mesma pesquisadora faz um novo estudo, tendo em conta os 

resultados do estudo anterior (Estudo IV). Neste novo estudo, tenta descobrir como procedem 

os alunos para discriminar as sibilantes, aprofundando-se na ortografia. O teste desta pesquisa 

foi aplicado, em vários níveis, a 60 alunos da UNAM; incluía 20 palavras (10 das palavras 

com /s/ e as outras 10 com /z/), muitas delas sem equivalentes em espanhol. Procurava ver o 

que acontecia quando o aluno não podia facilmente reconhecer a palavra, como por exemplo 
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besuntar (em espanhol: untar ou pringar) e algumas idênticas ao espanhol como por exemplo 

miséria. Este teste confirmou que nas palavras idênticas ao espanhol, o aluno tende a 

pronunciá-las segundo a sua L1. Pelo contrário, quando as palavras da L2 são muito 

diferentes a percepção auditiva melhora e a interpretação é mais correta. 

 

 Åkerberg conclui que a ortografia é um factor muito importante para apoiar a percepção e 

propõe que no ensino de português para falantes de espanhol, se dedique mais tempo a 

exercícios de percepção e ao ensino da ortografia como condição para uma boa pronúncia. 

 

Por sua parte, a lingüista brasileira Grannier enfatiza o fato de sensibilizar o falante de 

espanhol sobre as distinções fonéticas importantes do português (Grannier 2004:176) desde o 

início do primeiro curso, adiando a promoção da fala livre para o momento no qual o aprendiz 

tenha bem consolidada a percepção das distinções (Grannier 2004:178). Em outras palavras, 

ela promove um período de “relativo silêncio” no estádio de aprendizagem inicial. Segundo a 

autora, deste modo se poderia prevenir a fossilização de erros precoce nos falantes de 

espanhol (Grannier 2004:179). No que diz respeito às atividades para desenvolver a 

pronúncia, a autora propõe exercícios graduais (sons isolados; sons em palavras; sons em 

sintagmas; sons em sentenças), de curta duração mas sempre graduados em aulas sucessivas. 

Propõe também ditados, audição de gravações a velocidade natural e leituras em voz alta. A 

falta de “oralidade” nessa primeira fase seria compensada pela ênfase na leitura e na escrita, e 

uma performance de maior qualidade a posteriori. 

 

Os quatro pontos básicos da sua proposta, para uma boa pronúncia são trabalhar:  

1) a percepção auditiva; 2) a valorização das distinções fonológicas do português; 3) a 

aprendizagem de relação grafia/pronúncia; 4) o automonitoramento da produção oral 

(Grannier 2004:180). 

 

Um outro lingüista brasileiro, Almeida Filho, propõe (re) sensibilizar o aprendiz de 

português sobre as semelhanças enganosas (Almeida Filho 1995:18). A sensibilização deve 

ser iniciada pelo professor mas continuada pelo aluno, de forma independente, por intermédio 

da crítica da própia produção. O autor destaca que, sem desanimar o aprendiz, é importante 

que o aluno se conscientize que “não sabe” e que precisa se focalizar para superar-se 

(Almeida Filho 1995:19). 
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3 Estudo empírico  
A nossa pesquisa foi realizada em Estocolmo no período março/abril de 2009 e consistiu na 

gravação digital da fala de cinco informantes, falantes de espanhol numa variante americana e 

além disso falantes avançados de português. 

  

A pesquisa é um estudo piloto realizado com um grupo de hispanofalantes pertencentes ao 

Cone Sul latinoamericano. É um estudo exploratório, cujo intuito foi descobrir se este grupo 

específico de hispanofalantes registrava as dificuldades gerais de todo hispanofalante e , no 

tema em questão, melhorava a pronúncia  com os exercícios de “Tá falado”, bem como se 

estes informantes aportam características especiais que poderiam ser desenvolvidas num 

estudo posterior14. 

 

Finalmente o estudo centrou-se nas possíveis pronúncias do grafema <s> e do dígrafo 

<ss>. Entre as provas realizadas, incluiu-se o trabalho sobre uma lista descontextualizada de 

palavras que contemplavam as seguintes situações: início de palavra, fim de palavra, final de 

sílaba, grafema <s> intervocálico e o dígrafo <ss>. 

 

O material estudado é produto da gravação de três testes diferentes (veja 3.3) todos 

visados a verificar a produção do grafema <s> e do dígrafo <ss>: Teste 1: Fala livre; Teste 2: 

Leitura de texto e Teste 3: Leitura de palavras descontextualizadas antes e depois da 

utilização do programa “Tá Falado”. Uma segunda gravação poderia verificar se acontecia 

uma mudança nas produções dos informantes, especialmente na leitura de palavras e do texto 

por ter como apóio a palavra escrita. Os três tipos de exercício foram também escolhidos para 

verificar se há diferenças na performance dos informantes segundo a complexidade cognitiva 

da tarefa – uma questão não tomado em consideração nos estudos anteriores. 

 

 

                                                
14 O desenho final da pesquisa é produto de submeter a idéia inicial a sucessivos ajustes. Inicialmente 

pretendeu-se abranger também as dificuldades dos hispanofalantes para diferenciar vogais abertas e fechadas e 
as consoantes fricativas alveolares surdas e sonoras, em todas as formas nas que podiam ser produzidas. O 
número de dados obtidos, porém ultrapassou o analisável no âmbito de um trabalho de conclusão de curso como 
este. Alguns desses ajustes realizaram-se depois da primeira gravação, ao comprovar, na prática, que não era 
possível analisar o material da forma que tinha pensado. 
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O programa “Ta falado” foi escolhido por ser um material especificamente dirigido a 

hispanofalantes, bem organizado, entretido, de fácil acesso na internet e além disso, gratuito. 

A descrição do programa é apresentada no ponto 3.4.  

 

 Aos informantes também foram fornecidos de exercícios complementares para a leitura 

em voz alta (Anexo 3), uma vez que tivessem revisado as regras de pronúncia em “Tá 

Falado”, com a intenção de que tentassem aplicar essas regras a novos textos, sistematizando 

o seu uso e refletindo sobre os sons da língua e especialmente nas possíveis pronúncias do 

grafema <s> e a pronúncia do dígrafo <ss>.   

 

3.1 Delimitação e hipótese 

Como já fora indicado, o meu propósito foi verificar a produção dos sons do grafema <s> e do 

dígrafo <ss> por um grupo de cinco informantes falantes de espanhol, e verificar qual seria o 

impacto direto da utilização do material didático nestes informantes.  

 

Iniciamos com o grafema <s> porque este grafema se desdobra em diferentes realizações, 

algumas delas inexistentes em espanhol, também por evidenciar uma dificuldade de pronúncia 

freqüente na fala do hispanofalante, uma outra razão foi limitar a pesquisa e além de tudo isto, 

porque o material didático escolhido tratava precisamente esse aspecto de pronúncia. 

 

Baseado nos estudos existentes e com a hipótese de que os informantes teriam problemas 

para diferenciar /s/ e /z / e /ʃ/ e / ʒ / (dependendo da variante), e de que não melhorariam 

notavelmente a pronúncia no breve tempo de estudo, se procurou comprovar se pelo menos 

ganhavam na consciência metalingüística. Além disso, e por tratar-se de um grupo integrado 

por três rioplatenses e dois chilenos, e já que ambos constituem variantes dentro da língua 

espanhola, queria verificar se esse fato aportava algo novo que fosse interessante desenvolver 

posteriormente. 

  

3.2 Os informantes 

Os cinco informantes são falantes nativos de espanhol do Cone Sul latino-americano 

(Uruguai, Argentina e Chile), três homens e duas mulheres, todos residentes em Estocolmo. 

Todos têm completado um nível de escolaridade alto (cursos a nível universitário feitos ou em 

processo). As idades vão de 21 a 53 anos. Além do espanhol e do português todos falam 
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inglês e sueco. Dois dos cinco informantes não têm feito estudos formais de português. Todos 

têm contato freqüente com falantes de português (variante brasileira) e usam a língua com 

freqüência em diferentes contextos (laboral, estudos, lazer). Quatro deles têm visitado o Brasil 

pelo menos duas vezes com estadias que se estenderam desde duas semanas a um ano inteiro. 

Uma das informantes morou vários anos no Brasil, chegando ali aos sete anos de idade. Como 

é possível ver, foi um grupo homogêneo quanto à L1, às outras línguas nas quais possuem 

performância bem como quanto ao uso freqüente do português na Suécia, mas um grupo 

heterogêneo quanto à idade e à maneira de aquisição do português. Esta heterogeneidade 

limitada, num âmbito de um estudo piloto como este, pode ser considerada de maneira 

positiva para o desenvolvimento de estudos futuros. 

 

Para a sua identificação na apresentação de dados, um código I (informante) e um número 

por ordem de data, de 1 a 5, foi entregue aos participantes na primeira gravação. 

 

3.3 Os Testes Aplicados 

Os testes aplicados, nas duas gravações (Anexos 1 e 4), foram os seguintes: 

Teste 1: Fala livre  

 Objetivo: constatar a pronúncia do grafema <s> e do dígrafo <ss>, numa situação menos 

controlada sem o input visual e co-presente da imagem ortográfica da palavra em questão. 

Procurou-se ver se apresentavam alguma diferença com a leitura de texto e das palavras 

descontextualizadas. Os temas de fala propostos tinham relação com a língua portuguesa 

(experiência de aprendizagem do português na primeira gravação), e o Brasil (viagens ao 

Brasil na segunda gravação).  

Teste 2: Leitura de texto  

Objetivo: constatar a pronúncia do grafema <s> e do dígrafo <ss> numa situação formal, 

verificar se o apoio da palavra escrita poderia dar pistas da pronúncia do grafema <s> e 

verificar diferenças de pronúncia com os outros testes. O texto foi tirado do livro de 

exercícios de fonética de uma renomada foneticista brasileira que incluía a transcrição 

fonética do mesmo (Silva 2003:137). 

Teste 3: Leitura de palavras descontextualizadas 

 Objetivo: verificar a pronúncia do grafema <s> e do dígrafo <ss> numa lista de palavras 

sem conexão e notar se com maior concentração ao nível da palavra, a produção é melhor. A 
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lista consta de quatorze palavras (quatro com o som /z/ e dez com o som /s / nas suas quatro 

diferentes ocorrências). 

 

3.4 “Tá Falado”: um programa didático para a melhora da pronúncia  

“Tá falado”15 é um programa desenhado para a aprendizagem do português na variante 

brasileira, especialmente dirigido a falantes de espanhol, sejam estes nativos ou falantes dela 

como L2/LE. Este programa focaliza a conscientização das diferenças entre as duas línguas 

próximas. 

 

O programa foi criado no Departamento de Línguas Românicas da Universidade de 

Austin, Texas nos Estados Unidos, para fornecer aos estudantes de português que falam 

espanhol um material que possa facilitar uma melhora na pronúncia da língua-alvo. O projeto 

tem sido dirigido por Orlando Kelm16 e a utilização do programa é gratuita. 

 

O programa consta de duas seções dedicadas ao contraste das duas línguas próximas: 

gramática e pronúncia, além disso o site fornece outros links e espaços interessantes para o 

aprendiz de português. 

 

A estrutura básica do programa é a seguinte: se ouve um diálogo entre dois falantes 

nativos do português, que discutem sobre diferenças culturais na vida diária no Brasil e nos 

Estados Unidos e depois estes diálogos (dos quais também se tem acesso às transcrições 

escritas no formato PDF) são relidos com a tradução para o inglês (para a compreensão no 

caso do falante de espanhol como L2/LE) e para o espanhol, marcando neste caso a diferença 

de sons, aspectos gramaticais, etc. A seguir, se faz uma explicação sobre o assunto tratado na 

lição assinalando regras de pronúncia bem como de possíveis exceções e o contraste com o 

espanhol, mas também com o inglês quando for pertinente. A secção é fechada com uma 

repetição do diálogo só em português. 

 

Na seção de gramática que totaliza vinte lições, tratam-se temas como o uso do futuro do 

subjuntivo, o plural de substantivos, ordem das palavras e a posição dos pronomes átonos e 

falsos cognatos, entre outros temas. 

                                                
15 http://tltc.la.utexas.edu/brazilpod/tafalado/. 
16  Ph. D em Lingüística Hispânica da Universidade de Califórnia, Berkeley e atualmente diretor associado do 
CIBER (Center for International Business Education and Research) da Universidade de Austin, Texas.  



© Natalia Atanasoff, Stockholm 2009 
 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 
                                      – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande 

17 

 

A seção de pronúncia consta de vinte e quatro lições onde se exploram temas como a 

pronúncia de vogais e consoantes específicas (as problemáticas para o hispanofalante), 

nasalização, ditongação, palatalização e entonação. Em um par de lições complementares, se 

apresentam o quadro consonantal e vocálico do português, do espanhol e do inglês.  

 

As lições escolhidas por mim para usar nesta pesquisa são as de número 12 e 13 onde se 

propõe o tema das possíveis pronúncias do grafema <s> e do dígrafo <ss>.  

 

A lição12 dá as regras de pronúncia com os participantes representantes das variedades do 

português brasileiro da Bahia e São Paulo; na aula número 13 se faz uma repetição das regras, 

acrescentando a participação de uma pessoa de fala carioca. Marcando assim o tema das 

diferenças regionais da pronúncia do português no Brasil. No texto escrito, as diferentes 

pronúncias do <s> são marcadas com cores diferentes (<s> sonora =vermelho; 

<s>surda=azul), facilitando ao participante a leitura com o som correto.  

 

“Tá falado” objetiva aguçar a percepção, contrasta e explica as diferenças entre as duas 

línguas visando a capacitar o aprendiz a melhorar sua performance na língua-alvo através da 

conscientização metalingüística.  

 

3.5 Procedimento de pesquisa 

Uma vez conseguidos os informantes que participariam na pesquisa, preencheram um 

questionário com dados pessoais e uma folha de auto-avaliação a respeito do nível de 

português que consideravam ter em diferentes áreas da língua, segundo os critérios propostos 

na grelha de auto avaliação da escala européia17. Nessa mesma ocasião18, os informantes 

fizeram uma gravação digital de três testes: fala livre, leitura de texto, leitura de uma lista de 

palavras (Anexo 1), com uma duração total de aproximadamente quatro minutos e foram 

entregues instruções (Anexo 2) para fazer exercícios do programa “Tá Falado” (lições 12 e 

13) e mais a diante foram fornecidos textos de prática de leitura (Anexo 3). Os informantes 

deviam também documentar as atividades num esquema de trabalho (Anexo 2) no qual 

                                                
17 http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pt. 
18 Com cada informante marquei encontros em distintas datas e locais, para ambas gravações. A condição era 
que o local fosse silencioso e calmo. 
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deviam preencher as atividades feitas, tempo dedicado e se quisessem podiam acrescentar 

algum comentário. Estas atividades deviam ser feitas antes da data da segunda gravação. 

 

 A segunda gravação foi feita entre duas e quatro semanas depois da primeira e o teste foi 

idêntico nos seus componentes mas com uma mudança no tópico de fala livre (Anexo 4), com 

a intenção de comparar os resultados antes e depois do impacto dos exercícios feitos para 

melhorar a pronúncia. Os informantes também tiveram que completar uma segunda auto- 

avaliação onde indicaram se consideravam ter melhorado ou não a sua pronúncia, e se tinham 

gostado (ou rejeitado) do programa didático e no quê tinha-lhes ajudado (ou não). 

 

Os testes foram desenhados com a intenção de verificar qual seria a pronúncia do grafema 

<s> e do dígrafo <ss> nos seus diferentes contextos fonéticos (<s> no inicio de palavra, 

intervocálico, final de sílaba, final de palavra e entre palavras) antes e depois do impacto do 

material didático. 

 

As gravações foram transcritas para um programa de texto e foi completado um quadro 

com as ocorrências do grafema <s> nos seus diferentes contextos fonéticos. As reiterações da 

mesma palavra no caso do <s> inicial e intervocálico não foram contadas, igualmente  nas 

palavras derivadas, para não acrescentar os casos a analisar numa pesquisa limitada como é a 

presente, no entanto que as palavras reiteradas com <s> no final de palavra, na fala livre e na 

leitura de texto, foram contabilizadas, pois o contexto muda segundo a presença de um som 

surdo ou sonoro na palavra seguinte.  

 

Por ser eu mesma falante nativa de espanhol, pedi a uma falante nativa de português 

brasileiro (variante Minas Gerais) que fizesse a gravação dos mesmos testes aplicados depois 

aos informantes (Teste 2 e Teste 3), para ter um ponto de referência mais confiável na hora da 

contagem da produção das ocorrências. 

 

Os resultados foram registrados em um quadro com as diferentes ocorrências e este é 

apresentado na análise dos dados recolhidos na seção 4 (Análise dos resultados).  
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4 Análise dos resultados 
Ouvindo o material gravado pelos informantes, pode-se dizer, que em geral quatro dos cinco 

informantes (80%) mostraram ter alguns dos traços típicos dos falantes de espanhol quando 

falam e lêem português. Isto é: transferência de palavras do espanhol para o português como 

por exemplo “fue” em vez de “foi”, a não nasalização de alguns sons como no caso das 

palavras “em” e “não” ou a não produção do /z/ no caso do grafema <s> intervocálico e entre 

palavras. Não tiveram problemas com o <s> inicial, o <s> final de palavra, nem com o dígrafo 

<ss>, é de se supor que isto aconteceu por ter a mesma pronúncia que no espanhol, em outras 

palavras: um som com o qual estão familiarizados.  

 

Três dos cinco informantes (60%; I1, I2 e I5) não tiveram problemas em diferenciar as 

pronúncias do grafema <s> nos seus diferentes contextos. Estes informantes são os que 

tiveram educação formal na língua. 

 

Os informantes I3 e I4 sem educação formal na língua portuguesa mostraram dificuldades 

em diferenciar a pronúncia do grafema <s> intervocálico e entre palavras.  

 

No que diz respeito ao antes e ao depois da utilização do programa “Tá Falado”, não pude 

descobrir uma diferença significativa em geral, a exceção da leitura de palavras 

descontextualizadas, onde os informantes I3 e I4, melhoraram em duas das quatro palavras 

nos resultados da segunda gravação. Na segunda auto-avaliação se notou que pelo menos a 

consciência metalingüística avançou.  

 

Alguns comentários dos informantes, ante a pergunta “Você acha que melhorou a 

pronúncia?” 

 

“Acho que melhorei a pronúncia. Eu não conhecia muitas das regras de pronúncia em 

português. Agora muitas coisas ficaram bem mais claras” (I3) 

 

“Eu acho que sim, mas não sei. As vezes e difícil mudar a pronúncia quando você já está 

acostumado a falar de uma forma. Acho que o processo para mudar demora um pouco mais é 

difícil para mim fazer essa auto- avaliação” (I1) 
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 Só três dos cinco informantes (60%) preencheram o esquema de trabalho (Anexo 2), no 

qual tiveram uma média de uma hora e meia dedicada as atividades propostas. Isto fizeram, 

no correr de três a quatro dias, tendo só algumas semanas entre as gravações. Isto indica que o 

tempo dedicado foi mais do que mínimo para conseguir mudar sua pronúncia no caso de ser 

incorreta. 

 

O quadro abaixo mostra algumas das diferenças entre os informantes para depois fazer 

uma breve análise sobre o desempenho de cada um deles nos testes desta pesquisa. 

 
 Idade Auto-

avaliacção 
Pronúncia 
correta do <s> 

Nrvisitas 
/tempo 
 
 

Freqüência 
contato PB 

Estudos 
de Pt 
 

Tempo 
dedicado 
as tarefas 
 

Outras 
 línguas  
que 
falam 

  A D A D      
I1 28 C2 + 100% 100% 2 freqüente formais 60 

minutos 
Inglês 
 sueco 
italiano 

I2 53 C2 X 100% 100% Morou no 
Br/várias 
visitas 

diariamente formais X Inglês  
sueco 

I3 45 
 

B2 + 81%  79% 15 freqüente informa
is 

125 
minutos 

Inglês  
sueco 

I4 31 
 

C1 + 83% 80% 2 freqüente informa
is 

70 
minutos 

Inglês  
sueco 

I5 21 C2 X 100% 100% Morou no 
Br 

diariamente formais X Inglês  
sueco 
francês 

 

Quadro 1 Dados dos informantes  
 
  Pt= português   A= antes   D= depois 
  C1 e C2= os códigos equivalem ao nível de utilizador experiente segundo a grelha de auto-avaliação da escala européia.                       
  Neste caso parti da informação dada pelos informantes referente à produção oral B2= equivale a utilizador independente da   
  grelha antes mencionada dada pelo informante também na área de produção oral                                             
   X= o informante não fez ou não entregou informação     + = avaliação positiva de seu próprio desempenho e do  
  programa didático    Br=Brasil              
 

A I1, que produz corretamente o /z/ nos dois casos estudados, tem feito estudos formais 

de português na universidade com uma professora nativa de português. Além disso, fala 

inglês como L2, por ter morado doze anos nos Estados Unidos, desde os nove anos de idade. 

A informante é consciente das diferentes formas de pronunciar o grafema <s>. Neste caso, o 

fato de falar inglês como segunda língua pode ter influído, porque em inglês também os 

fonemas /s/ e /z/ tem valor fonológico distintivo (use; substantivo [ju:z]; verbo [ju:s]). A I1 

pronuncia indistintamente o grafema <s> como /s/ ou / ʃ/ quando estiver no final da sílaba, 

nos casos: gosto e estudar. 
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O I2, produz o <s> como /z/ corretamente, ele tem feito estudos formais de português 

além de cursos de fonética em espanhol. Fala português diariamente, tanto no trabalho como 

no lazer. O informante é muito consciente das dificuldades que um falante de espanhol pode 

ter. Na resposta referente à  pergunta sobre as dificuldades de pronúncia que ele pensava, 

serem as mais freqüentes dos hispanofalantes, o informante mencionou as sibilantes e as 

vogais abertas e fechadas do português.  

O informante I3 apesar da fluência mostrada na fala livre, mostra fossilização na produção 

do <s> quando pronunciado /z/. Na primeira gravação não produz o som /z/, mas na segunda 

gravação nota-se uma melhora só na leitura das palavras visitar e coisa, esta melhora não se 

refletiu na fala livre. A porcentagem da pronúncia correta /z/ entre palavras foi menor, na 

segunda gravação, devido ao fato de que foram registradas nessa ocasião, um maior número 

de <s> antes de vogais e consonantes sonoras como por exemplo: “uns amigos” e “últimas 

viagens”. Segundo a informação que foi dada pelo informante no questionário ele é 

consciente de não dominar este aspecto de pronúncia.  

O I4, não produz o /z/ e igual ao I3, não tem feito estudos formais. Ele parece ter a 

hipótese de que o grafema <s> é pronunciado como no espanhol, visto que ele não mencionou 

esta dificuldade respondendo à pergunta do questionário sobre problemas de pronúncia e 

áreas que ainda precisava de melhorar. Igualmente ao informante anterior, o I4 lê 

corretamente as palavras visitar e coisa na segunda gravação, mas pronunciou incorretamente 

visita na fala livre. Curiosamente, o informante pronuncia /z/ corretamente quando o grafema 

é <z>, o que aponta para uma influência da imagem ortográfica memorizada. 

A I5, que morou vários anos no Brasil desde os sete anos de idade, não apresentou 

nenhuma particularidade a ser destacada.  

 

Outro fenômeno observado nas transcrições da fala livre foi: a transferência de 

palavras/estruturas do espanhol ao português. Exemplos dessas transferências são: mia em vez 

de minha em espanhol mi (I1:mia experiencia”, “mia última viagem”; I4:”mia relação”)19, 

començar por começar (I1: “e començamos falar” e “ a gente començou”), vou a continuar 

em vez de vou continuar (I1: “vou a continuar com”)20 e fue por “foi” (I3: “fue ali que”; I4: 

“fue muito legal”). 

                                                
19 Se bem que a pronúncia poderia ser característica de uma forma substandard do português do Brasil, este não é 
o caso dos informantes pois não há marcas de esse uso da língua no resto da transcrição nestes informantes. 
20 Ao contrário do espanhol, ir a não é muito freqüente em português no português brasileiro ainda menos do que 
no português europeu (cf. Johnen 2003: 502-518). 



 
In fo r m a n t e 
Nr/Teste1 
Fala livre 

-  S  – 
Intervocálica 

- S - 
Final de palavra 

 
-S S - 

 S - 
Começo 

de palavra 

F i n a l  d e 
Silaba 

S  e n t r e  p a l a v r a s   

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
I1 5/5  100% 6/6 100% 9/9 100% 2/2 100% 4/4100% 2/2 100% 5/5 100% 5/5 100% 7/7100% 5/5 100% 22/22  

100% 
20/20 
100% 

I2 5/5  100% 2/2 100% 6/6100% 2/2 100% 1/1100% 8/8100% 1/1 100% 3/3 100% 7/7100% 3/3 100% 21/21 
100% 

16/16 
100% 

I3 0/4  0% 1/4  25% 14/14100 4/4 100% 2/2100% 4/4100% 6/6 100% 5/5 100% 6/6100% 1/1 100% 26/34 
76% 

10/18 
 55 % 

I4 0/4  0% 0/3  0% 1/1 100%  1/1100% 1/1100% 4/4 100% 6/6 100% 2/2100% 3/3 100% 10/11 
90% 

8/13 
 61 % 

I5 2/2  100% 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1100% 2/2 100% 6/6 100% 3/3 100% 6/6100% 5/5 100% 11/ 11 
100% 

9/9 100% 

I n f o r m a n t e 
Nr/Teste 2 
Texto 

-  S  – 
Intervocálica 

- S - 
Final de palavra 

 
-S S - 

 S - 
Começo 

de palavra 

F i n a l  d e 
Silaba 

S  e n t r e  p a l a v r a s 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
I1 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1100% 1/1 100% 3/3 100% 3/3 100% 3/3100% 3/3 100% 8/8 100% 8/8 100% 
I2 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1100% 1/1 100% 3/3 100% 3/3 100% 3/3100% 3/3 100% 8/8 100% 8/8 100% 
I3 0/1 0% 0/1 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/1100% 1/1 100% 3/3 100% 3/3 100% 3/3100% 3/3 100% 7/887,5% 7/887,5% 
I4 0/1 0% 0/1 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/1100% 1/1 100% 3/3 100% 3/3 100% 3/3100% 3/3 100% 6/8 75% 7/887,5% 
I5 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1100% 1/1 100% 3/3 100% 3/3 100% 3/3100% 3/3 100% 8/8 100% 8/8 100% 
I n f o r m a n t e 
Nr/Teste 3 
Palavras 

-  S  – 
Intervocálica 

- S - 
Final de palavra 

 
-S S - 

 S - 
Começo 

de palavra 

F i n a l  d e 
Silaba 

S  en t r e  p a la v ra s 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
I1 4/4 100% 4/4 100% 2/2 100% 2/2 100% 5/5100% 5/5 100% 3/3 100% 3/3 100% 2/2100% 2/2 100%   
I2 4/4 100% 4/4 100% 2/2 100% 2/2 100% 5/5100% 5/5 100% 3/3 100% 3/3 100% 2/2100% 2/2 100%   
I3 0/4  0% 2/4 50% 2/2 100% 2/2 100% 5/5100% 5/5 100% 3/3 100% 3/3 100% 2/2100% 2/2 100%   
I4 0/4  0% 2/4 50 % 2/2 100% 2/2 100% 5/5100% 5/5 100% 3/3 100% 3/3 100% 2/2100% 2/2 100%   
I5 4/4 100% 4/4 100% 2/2 100% 2/2 100% 5/5100% 5/5 100% 3/3 100% 3/3 100% 2/2100% 2/2 100%   
 
 
Quadro 2 Resultados das produções do grafema <s> e o <ss> em diferentes contextos fonéticos dos cinco informantes. Apresentam-se o número de palavras corretamente 
pronunciadas dentro de um total de ocorrências, acrescentando-se a seguir a porcentagem. Os espaços em branco equivalem a nenhuma ocorrência. 



5 Conclusões  

A pronúncia do grafema <s> por hispanofalantes quando pronunciado sonoro, /z/ ou / ʒ / 

dependendo do contexto e da variante do português brasileiro que se fale, é uma tarefa que 

requer, em geral muito esforço, mas que também está condicionada por outros aspectos 

individuais como a aptidão, a motivação e as experiências pessoais como se verifica nos 

resultados desta pesquisa. 

 

Neste limitado estudo se verificou que dos informantes que pronunciavam o grafema <s> 

como /z/ (60%), o faziam nos contextos fonéticos relevantes (posição intervocálica e entre 

palavras antes de vogal ou consoante sonora), sendo aqueles com educação formal na língua; 

e os que não o produziam (40%) foram os que adquiriram o português de maneira não-

dirigida.  

 

Na segunda gravação  uma melhora, na produção do /z/, como tinha sido previsto, na lista 

de palavras que superou os 50% o resultado da primeira (I3 e I4), mas esta melhora não foi 

revelada nos testes de leitura e de fala livre. Houve também uma piora no resultado da 

pronúncia do <s> entre palavras no teste de fala livre devido à maior ocorrência de /z/ entre 

palavras neste teste na segunda gravação. Isto indica que a consciência metalingüística 

melhorou, mas que esta consciência metalingüística melhorada não consegue influenciar 

tarefas cognitivamente mais complexas, como a fala livre e a leitura de um texto.   

 

 Atingir uma pronúncia razoavelmente boa, mais próxima da língua-alvo do que da língua 

estrangeira e neste caso uma língua próxima, não é um caso impossível. Isto consta, dos 

resultados dos estudos de Åkerberg (Åkerberg 2002, Estudos IV e V). O falante de espanhol 

fornecido das condições propícias (conscientização das propriedades fonéticas-fonológicas da 

língua-alvo e oportunidade para aguçar percepção e produção) pode melhorar a sua pronúncia 

se bem que essa tarefa requer tempo, especialmente quando se tenta reparar os erros de 

pronúncia em um nível já avançado.  

 

 A avaliação de “Tá Falado” feita por aqueles informantes que a preencheram foi positiva. 
Quanto à pergunta sobre do que gostaram e não gostaram do programa responderam: 
 
“Gostei dos diferentes sotaques apresentados, uma menina de São Paulo (acho) e um menino 
da Bahia. Dá para as pessoas que escutam ver que o Brasil também tem várias pronúncias e 
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dialetos. Também e importante entender o que as pessoas falam, sem importar como elas 
falam. Gostei dos comentários culturais e dos temas que eles trataram” (I1) 

 
“Achei que Ta falado é um programa muito bom para aprender a pronunciar o idioma 

portugués corretamente” (I3) 
 

A avaliação do programa incluía também a pergunta em quê o programa tinha ajudado ou 
não. Os informantes opinaram o seguinte:   

 
“O que ajudou foi que eles falavam rápido a primeira vez e mais devagar na segunda vez. 
Também gostei do cara venezuelano que fazia a tradução para o espanhol, não para eu 

entender mas para escutar a diferença na pronúncia” (I1) 
 

“Ajudou muito ler e escutar ao mesmo tempo. Também ajuda muito escutar as diferenças na 
pronúncia das palavras que se escrevem igual em espanhol” (I3) 

 
“Achei que “Ta falado” é um programa muito bom para aprender a pronunciar o idioma 
portugués corretamente” (I3) 
 

Este trabalho deixa muitos aspectos para serem melhorarados numa próxima pesquisa. 

Alguns deles são os acima mencionados referentes ao desenho dos testes e à utilização de 

ferramentas de medição mais precisas. 

 

Devido a que, no começo, o tema a pesquisar seria mais amplo do que finalmente ficou, 

fizeram-se ajustes ao teste de leitura de palavras que levaram à redução do número das 

palavras testadas, ficando quatorze palavras de trinta iniciais. A escolha do texto de leitura, 

um texto muito específico da área da fonética, revelou-se não ser o mais indicado pelo grau de 

dificuldade apresentado neste, já que a maioria dos informantes não está familiarizada com o 

tema e o vocabulário específico da área. A escolha do mencionado texto se deveu ao acesso à 

transcrição fonética do mesmo, tirada de uma fonte confiável, com a intenção de que esta me 

ajudaria na percepção das ocorrências das pronúncias estudadas. Os resultados mostram que a 

consciência metalingüística melhorada evidenciada na lista de palavras, não consegue 

influenciar a leitura de textos se a tarefa de leitura for mais complexa, como no caso do texto 

escolhido.  

 

Um outro aspecto, é que numa próxima pesquisa, com um número mais representativo 

de informantes, os aspectos fonéticos deveriam ser medidos com ferramentas de medição 

mais precisas que a simples percepção auditiva. É possível notar o uso ou não de /z/ pelo 
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intermédio da percepção auditiva, mas ferramentas de tipo digital deveriam dar maior 

rigorosidade ao trabalho. 

 

Tentar tirar conclusões que sirvam para a área de aprendizagem do português por 

hispanofalantes, baseado num número tão reduzido de informantes, como é o caso desta 

pesquisa, não é possível, mas este trabalho confirma o dito pelos estudiosos. Além disso, este 

trabalho fornece assuntos para futuros estudos nos quais se poderia explorar, mais a fundo, 

temas como o impacto da consciência metalingüística e a sua relação com o grau de 

fossilização dos erros e assuntos referidos às diferenças entre a aprendizagem formal e a 

informal. 

 

Nesta pesquisa exploratória os informantes registraram as dificuldades gerais dos 

hispanofalantes, sem se notar alguma peculiaridade por eles falarem as variantes de espanhol 

rioplatense e de Chile. Também se notou por um lado, que existem limites da influência da 

consciência metalingüística, neste caso a melhora não se refletiu em todos os testes aplicados 

e pelo outro lado, evidenciaram-se marcadas diferenças entre os informantes que adquiriram o 

português com instrução formal e os que o adquiriram de maneira não-dirigida. 
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ANEXO 1 
 
INSTRUÇÕES TESTES 1-3 (Gravação 1/ 2)   
 
Data da gravação: 
 
Você vai ser gravado de forma digital nas seguintes tarefas:  
 
a) Fala livre  
 
b) Leitura de um texto  
 
c) Leitura de uma lista de palavras 
 
Programa de gravação: Nero Media Player 
 
Procedimento: ao ativar a gravação, aparece uma janela chamada de “mp3”, clique OK. 
Depois vai se abrir a janela “Spara utgångsfil som”, escreva o seu número de informante para 
salvar o arquivo sonoro, exemplo: Inf 1. 
A gravação começa. Fale o seu número de informante, data e teste, exemplo: “Informante 
1, 14 de março 2009, teste 1”. 
Repita o procedimento nos dois testes restantes. 
 
TESTES 
 
a) Teste 1: Relate sobre a sua experiencia de aprendizagem do português/ de línguas 

estrangeiras (máximo 3 minutos) 
 
b) Teste 2: Leia o seguinte texto: 
“Esta seção tem por objetivo avaliar o conhecimento do estudante na área de fonética 
articulatória. Espera-se que o estudante seja capaz de fazer transcrições fonéticas do português 
brasileiro e que seja também capaz de classificar os segmentos consonantais e vocálicos e 
categorias específicas.” 
 
c) Teste 3: Leia a seguinte lista de palavras: 
1- visitar                8- ingressos 
2- seção                 9- ônibus 
3- festa                  10- gostoso 
4- pêssego             11- sabe 
5- uso                    12- engessar 
6- osso                  13- coisa 
7- nosso                14- sete 
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ANEXO 2 
 
INSTRUÇÕES EXERCÍCIOS 
 
“Tá falado” http://tltc.la.utexas.edu/brazilpod/tafalado/ é um programa desenhado para 
melhorar a pronúncia do português brasileiro para falantes de espanhol.  
Você vai trabalhar com dois das vinte-e-quatro lições apresentadas na seção de 
pronúncia. 
 
A sua tarefa vai consistir em: 
- ouvir os programas indicados em baixo que acede via o link: 
 http://tltc.la.utexas.edu/brazilpod/tafalado/sitemap.php#pron 
- ler e praticar  em voz alta os textos apresentados, prestando especial atenção aos sons 

trabalhados em cada uma das unidades 
- ler alguns  textos novos em voz alta 
- documentar data e tempo dedicado as tarefas, atividades feitas, além de  fazer comentários 

que ache relevantes   
 
Lições: 
Lesson 12: Pronunciation of “s” and “z” sounds 
Lesson 13: Pronunciation of “s” and “z” sounds (alt).  
 
 
- A medida que vai fazendo as tarefas preencha o seguinte esquema de trabalho: 
 
DATA LIÇÃO / 

EXERCÍCIOS 
ATIVIDADES 

FEITAS 
COMENTÁRIOS 
 

TEMPO 
DEDICADO 

(min.) 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
Tempo total dedicado:  
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ANEXO 3 
 
TEXTOS PARA PRATICAR  
 
Leia em voz alta os textos tendo em conta os aspectos de pronúncia trabalhados. Documente 
tão detalhadamente como seja possível no seu esquema de trabalho. 
 
1) A verdade, conto de Luís Fernando Veríssimo (Veja texto marcado no arquivo anexo à 

mensagem ou   
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/l/verdade.htm acedido em 24/03/2009) 
 
2) Uma notícia 
A ortografia vai ser unificada. Mas e a fala? 
Autocarro ou ônibus? Talho ou açougue? Fabrico ou fabricação? 
O acordo ortográfico pretende unificar a escrita em todos os países que falam português, mas 
outros aspectos da língua continuarão tendo variações. 
Em cada país de língua portuguesa, há uma maneira própria de se usar os verbos e as 
palavras, mas a troca cultural no mundo lusófono pode facilitar a compreensão das diferentes 
versões do idioma. 
Os portugueses, que têm grande exposição à música e a programas de televisão brasileiros, 
estão mais acostumados à nossa maneira de falar. Já os brasileiros ainda se surpreendem com 
algumas expressões do português europeu. 
 
BBC Brasil, acedido em 27/03/2009 
 
 3) Trava-línguas 
 
Olha o sapo dentro do saco 
O saco com o sapo dentro, 
O sapo batendo papo 
E o papo soltando o vento. 
 
 
Três tigres tristes para três pratos de trigo. 
Três pratos de trigo para três tigres tristes. 
 
http://www.uebersetzung.at/twister/pt.htm, acedidos em 25/03/2009 
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ANEXO 4  
 
INSTRUÇÕES TESTES 1-3 (Gravação 2/ 2)   
 
Data da gravação: 
 
Você vai ser gravado de forma digital nas seguintes tarefas:  
 
a) Fala livre  
 
b) Leitura de um texto  
 
c) Leitura de uma lista de palavras 
 
Programa de gravação: Nero Media Player 
 
Procedimento: ao ativar a gravação, aparece uma janela chamada de “mp3”, clique OK. 
Depois vai se abrir a janela “Spara utgångsfil som”, escreva o seu número de informante para 
salvar o arquivo sonoro, exemplo: Inf 1. 
A gravação começa. Fale o seu número de informante, data e teste, exemplo: “Informante 
1, 14 de março 2009, teste 1”. 
Repita o procedimento nos dois testes restantes. 
 
TESTES 
 
a) Teste 1: Fale sobre uma das suas visitas ou em geral das suas visitas ao Brasil (máximo 3 
minutos) 
 
b) Teste 2: Leia o seguinte texto: 
“Esta seção tem por objetivo avaliar o conhecimento do estudante na área de fonética 
articulatória. Espera-se que o estudante seja capaz de fazer transcrições fonéticas do português 
brasileiro e que seja também capaz de classificar os segmentos consonantais e vocálicos e 
categorias específicas.” 
 
c) Teste 3: Leia a seguinte lista de palavras: 

1- visitar                8- ingressos 
2- seção                 9- ônibus 
3- festa                  10- gostoso 
4- pêssego             11- sabe 
5- uso                    12- engessar 
6- osso                  13- coisa 
7- nosso                14- sete 
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