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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma análise contrastiva de alguns 

aspectos fonético-fonológicos do português e do espanhol, considerando-se os sons 

do português brasileiro produzidos por aprendizes falantes de espanhol como língua 

materna. O estudo buscou identificar as principais dificuldades dos participantes da 

pesquisa na produção dos sons do português e analisou especificamente a 

produção das vogais abertas, som de [z] e das vogais nasais em diferentes 

contextos fonológicos. As conclusões obtidas foram as seguintes: as interferências 

ocorreram em maior e menor grau a depender do grau de interlíngua do participante, 

ambos tenderam a pronunciar as vogais abertas como fechadas, as dificuldades na 

produção de [z] se deram de acordo com o nível de interlíngua do participante, e 

ambos apresentaram interferências na produção das vogais nasais.  

 

Palavras-chave: Análise Contrastiva, Interlíngua, Interferências, Aspectos Fonético-

fonológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

This research aims to make a contrastive analysis of some phonetic-phonological 

aspects of Portuguese and Spanish, considering the sounds of Brazilian Portuguese 

produced by learners of Spanish as a first language. The study sought to identify the 

main difficulties of the survey participants in producing the sounds of Portuguese and 

specifically analyzed the production of open vowels, [z] sound and nasal vowels in 

different phonological contexts. The conclusions reached were: the interferences 

occurred in greater and lesser degree depending on the participant's level of 

Interlanguage, both tended to pronounce the open vowels as closed, the difficulties in 

the production of the [z] sound were given according to the participant's level of 

interlanguage, and both showed interferences in the production of nasal vowels. 

 

Keywords: Contrastive analysis, Interlanguage, Interferences, Phonetic-phonological 

aspects.  
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1       INTRODUÇÃO 

 

 

A maior fonte de interferência no processo de aprendizagem de línguas 

estrangeiras é constituída pelo idioma materno do estudante.  O professor de língua 

estrangeira precisa estar ciente do papel desse idioma materno, uma vez que, 

segundo Mascherpe (1970, p.2), o estudante, habituado aos padrões de articulação 

de sons e de distribuição de fonemas de sua língua, tenderá a aplicá-los à língua 

alvo, adaptando-a aos hábitos linguísticos que já possui.  

Nesse sentido, é essencial que aspectos relacionados à pronúncia sejam 

abordados em sala de aula. O estudo fonético-fonológico contrastivo entre língua 

materna e estrangeira subsidia o professor tanto em sua atividade docente, como dá 

suporte aos estudantes a não adquirir hábitos de interpretar os sons da língua 

apenas baseados em seus sistemas linguísticos maternos.  

Considerando-se, portanto, a relevância do estudo dos padrões fonético-

fonológicos utilizados pelos estudantes, bem como a relevância dos estudos 

contrastivos vinculados ao ensino de língua estrangeira, este trabalho tem por 

objetivo geral analisar alguns aspectos fonético-fonológicos dos sons do português 

brasileiro produzidos por aprendizes falantes de espanhol como língua materna. 

Neste trabalho, não serão abordados aspectos prosódicos.  

Para facilitar o trabalho, será necessário desdobrar o objetivo maior em quatro 

objetivos específicos: identificar as principais interferências fonético-fonológicas do 

espanhol na fala dos participantes, analisar a produção das vogais abertas, analisar 

a realização do som de [z] em contextos de início de palavras e entre vogais, bem 

como das vogais nasais em contextos de final de palavras, sílabas tônica e átona 

antes de consoante nasal, sílaba antes de oclusiva e ditongos nasais tônicos e 

átonos na fala de estudantes de português que têm o espanhol como língua 

materna.  

Baseando-se nas leituras prévias à realização da pesquisa, alguns 

questionamentos emergem do contexto em foco, transformando-se, naturalmente, 

na pergunta e hipóteses desta pesquisa:  

 Q. Considerando-se que os aprendizes transferem o conhecimento do 

sistema fônico de sua língua materna para a língua alvo, quais sons do português os 

hispanofalantes aqui pesquisados terão dificuldade de produzir? 
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H.1 Por não possuírem as vogais abertas no seu sistema vocálico, tenderão a 

produzi-las como fechadas; 

H.2 Apesar de aparecer em pouquíssimos contextos fonológicos na língua 

espanhola, espera-se que ocorra o desvozeamente de [z] nos contextos de início de 

palavra e intervocálicos; 

H.3 Apresentarão dificuldade na produção das vogais nasais nos contextos 

fonológicos aqui pesquisados. 

 

 

1.1     Metodologia  

 

 

O trabalho de pesquisa aqui desenvolvido foi um estudo de caso com objetivo 

de analisar as interferências fonético-fonológicas na fala de hispanofalantes 

aprendizes de português. A pesquisa foi constituída através do levantamento dos 

dados e da qualificação das produções fônicas com base em uma análise auditiva. 

Foram utilizados também gráficos para quantificar o percentual de ocorrências das 

interferências nessas produções, de modo a corroborar ou não com as hipóteses 

levantadas.  

Para a realização da pesquisa, foram selecionados dois participantes 

hispanofalantes aprendizes de português, com diferentes níveis de proficiência no 

idioma, com o objetivo de identificar interferências da sua L1 (língua materna) na 

produção de uma L2 (neste caso específico, o português). 

O primeiro participante, A1, é do sexo feminino, colombiana e possui nível de 

proficiência avançado em português (Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa – Celpe-Bras). Teve aulas formais de português antes de vir ao Brasil, 

estando no país há quatro meses. 

O segundo participante, A2, é do sexo masculino, colombiano, não possui 

certificado de proficiência em português como língua estrangeira, porém considera 

seu nível de proficiência como intermediário. Realizou estudos formais de português 

antes de vir ao Brasil por quatro anos e está no país há um mês e meio. 
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Ambos participantes possuem nível superior e, apesar de também usarem o 

espanhol no Brasil, falam e estão em contanto com o português diariamente, seja na 

Universidade, em casa, em conversas com amigos brasileiros ou através da internet. 

Num primeiro momento, foi realizada uma entrevista com os participantes, a 

qual foi gravada através do aplicativo Gravador de voz avançado (1.3.49). O objetivo 

foi gravar a fala espontânea dos participantes, através de perguntas semiestruturas. 

Posteriormente, foi apresenta uma lista de palavras aos participantes para 

que lessem e depois repetissem a leitura de um falante de português como L1. Por 

fim, os participantes tentaram identificar os nomes de algumas figuras que lhes 

foram entregues.  

O objetivo das gravações foi identificar as interferências da L1 na fala dos 

participantes aprendizes de português. Os testes de leitura, repetição e com 

imagens tiveram o propósito de analisar especificamente a produção de [z] e das 

vogais nasais. Foram selecionadas palavras que pudessem oferecer algum grau de 

dificuldade aos participantes. 
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2         REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico busca demonstrar o estágio atual da contribuição 

acadêmica concernente a determinado assunto. Proporciona uma visão ampla de 

investigações e contribuições anteriores, conduzindo ao ponto necessário para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras. Nesta seção, traremos alguns conceitos 

sobre o ensino-aprendizagem de línguas próximas, linguística contrastiva e fonética 

e fonologia aplicadas ao ensino de línguas.  

 

 

2.1      Ensino-Aprendizagem de Línguas Próximas – Português e Espanhol 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem de línguas próximas, como o português 

e o espanhol, pode vir a ser uma tarefa árdua quando se ignora o fato de que 

línguas semelhantes não são, necessariamente, iguais. 

Numa análise comparativa entre o português e o espanhol, pode-se constatar 

que a maior semelhança entre as duas línguas é a nível lexical, ao passo que as 

maiores diferenças são de natureza fonético-fonológica, sendo o sistema fonético-

fonológico do português considerado mais complexo. 

O estudante é levado a crer, inicialmente, que pode dominar o sistema fônico 

da língua meta facilmente, como é o caso de hispanofalantes aprendentes de 

português e vice-versa. Contudo, a aparente vantagem inicial desaparece à medida 

que os estudantes alcançam níveis mais avançados e, então, essa proximidade 

entre as duas línguas pode se tornar uma desvantagem. 

Outra desvantagem, a nível fonético-fonológico, no aprendizado de línguas 

próximas é, segundo Casteleiro & Reis (2007), quando o estudante tenta encontrar 

na língua materna estruturas semelhantes que lhe possibilitem uma pronúncia 

aproximada, no entanto não alcança a pronúncia correta. O maior desafio para 

professores e estudantes talvez seja a produção oral. Além das dificuldades 

articulatórias, há outras barreiras que estão relacionadas ao acento, ao ritmo e à 

entonação da nova língua.  
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De acordo com os estudos de Casteleiro & Reis (2007), o caminho a ser 

percorrido entre as duas línguas é ao mesmo tempo curto e demorado, e as 

diferenças e semelhanças precisam ser realçadas com o objetivo de minimizar as 

interferências e avançar no processo de aprendizagem da língua alvo. Caso 

contrário, “o aprendente corre o risco de se fixar numa interlíngua1 mais ou menos 

distante do objetivo final” (Casteleiro & Reis, 2007, p.347). 

No âmbito do ensino, é preciso que os professores conheçam não apenas o 

sistema fonológico da língua materna do estudante, como também o da língua 

estrangeira que ensina. O estudo comparado entre esses sistemas sonoros serve de 

suporte ao professor para lidar com eventuais problemas que surgirão em razão das 

diferenças e semelhanças entre as duas línguas. De acordo com o exposto por 

Seara, Nunes & Lazzaratto-Volcão (2011, p. 15) “várias pesquisas têm evidenciado 

que o professor de língua estrangeira que dá instruções explícitas de fatos fonético-

fonológicos ao seu aluno pode acelerar o processo de aquisição da língua 

estrangeira”. 

Desde o início do processo de ensino-aprendizado, é essencial ao professor a 

dedicação aos aspectos relacionados à pronúncia da nova língua. O contraste entre 

os sistemas fonético-fonológicos da língua materna e da língua meta pode auxiliar 

tanto o professor em sua atividade docente, como os estudantes a não adquirir 

hábitos de “erros” de pronúncia. O reconhecimento desse novo sistema fonético-

fonológico da língua meta conduzirá o estudante a não interpretar os sons apenas 

baseado em seu sistema, o que possibilitará a não fossilização2 dos erros. 

 

2.2     Linguística Contrastiva 

 

 

Segundo Fernández (2003), a Linguística Contrastiva surge em 1945, 

consolida-se na década de 50 e entra em crise na década de 80. Os estudos 

contrastivos voltam a ganhar força, na atualidade, em síntese, considerando-se que 

o papel da língua materna não deve ser ignorado no processo de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras.  

                                                           
1
 Interlíngua é a linguagem produzida por falantes de línguas estrangeiras durante o processo de 

aprendizagem, com interferência da língua materna.  
2
 Fossilização são os “erros”, no uso da língua, que já foram internalizados e são difíceis de serem 

eliminados. 
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A análise contrastiva entre língua materna e língua estrangeira, versão mais 

forte da Linguística Contrastiva, surgiu promovendo um método de trabalho que, 

baseado no comportamentalismo, evitaria erros, acreditando-se na ideia de que 

todos os erros poderiam ser prognosticados. O erro nessa perspectiva, visto de 

forma negativa, deveria ser evitado, uma fez conhecidos os contratastes entre língua 

materna e língua estrangeira.   

A decadência da versão mais forte da Linguística Contrastiva se deu em 

decorrência de várias críticas procedentes de novas correntes como o gerativismo e 

das novas hipóteses sobre aquisição de linguagem, o que abriu caminho para a 

Análise de Erros, versão mais leve da Linguística Contrastiva, cuja pretensão era 

identificar os erros resultantes da interferência da língua materna no processo de 

ensino-aprendizagem da língua meta.  

A Análise de Erros propõe uma visão positiva dos erros, encarando-o como 

parte natural do processo de aprendizagem e como sinalizador do estágio em que 

se encontram os estudantes. Dessa perspectiva surge o termo “Interlíngua” por 

Selinker (1972), compreendendo, na fala do aprendiz, o idioma situado entre a 

língua materna e língua estrangeira, cujo aperfeiçoamento se dá paulatinamente.  

A valorização do erro contribui para a perda do medo de errar. As abordagens 

comunicativas estão baseadas na valorização dessas atitudes. Na análise de Erros, 

consideram-se a consciência do aprendiz de suas próprias estratégias e a interação 

discursiva para que haja reestruturação dos aspectos linguísticos destoantes. 

Ainda de acordo com os estudos de Fernández (2003), as pesquisas que se 

realizam hoje em dia, com base única ou parcial na Linguística Contrastiva, 

considerando-se elementos tanto da Análise Contrastiva e da Análise de Erros, têm 

como eixo as diferenças linguísticas entre língua materna e a língua estrangeira. No 

processo de ensino-aprendizagem, as semelhanças se tornam transferências 

(positivas), enquanto as diferenças provocam interferências (negativas). Essas 

pesquisas buscam, de alguma forma, solucionar o problema, uma vez verificado. 

Para a autora, os estudos contrastivos são importantes e extremamente 

necessários, principalmente, se num segundo momento, os resultados das análises 

forem vinculados à aplicação prática no processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 



11 
 

2.3      Fonética e Fonologia no Ensino de Línguas 

 

 

A fonética é a ciência que estuda os sons de uma língua do ponto de vista da 

fala. Por outro lado, a fonologia é a ciência que estuda os sons da língua do ponto 

de vista da língua.  

A unidade mínima de estudo da fonética é o fone, ou som da fala. O fone é 

observado de acordo com sua produção (fonética articulatória), sua percepção pelo 

ouvido e cérebro humano (fonética auditiva) e sua transmissão a partir das 

propriedades físicas ou acústicas (fonética acústica). Em linhas gerais, a fonética se 

ocupa em estudar a produção dos sons articulados e como se dá sua recepção. Seu 

objetivo geral é descrever os sons da fala.   

A fonologia analisa os sons estabelecidos pela fonética com o objetivo de 

compreendê-los sistematicamente. Seu objetivo é determinar as unidades distintivas 

de uma língua, os fonemas de uma língua. A unidade de estudo da fonologia, o 

fonema, corresponde a um ou mais sons da fala. Ortograficamente, o fonema é 

representado por uma letra, ou grafema. 

O objetivo de se ensinar fonética nas aulas de língua estrangeira é fazer com 

que o estudante possa ser capaz de utilizar os sons na comunicação oral e em 

conversações espontâneas, ainda que sua atenção esteja mais na mensagem 

falada do que nos erros de pronúncia. 

Cresce, na atualidade, a demanda por materiais didáticos que abordem 

aspectos fonéticos e fonológicos relativos à língua alvo ou que sinalizem quais 

realizações fônicas não são adequadas a essa língua estrangeira por se tratar de 

interferência da língua materna. Trazer esses elementos à consciência dos 

estudantes contribui para a melhora da pronúncia, bem como para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

O estudo fonético-fonológico contrastivo entre língua materna e língua meta 

pode auxiliar o estudante na tomada de consciência de que os sons dessas línguas 

não são exatamente iguais e de que essas diferenças são de extrema relevância 

para o seu aprendizado. Como exemplo, na interface português-espanhol, um 

estudante hispanofalante provavelmente terá dificuldades na produção de alguns 

sons vocálicos da língua portuguesa, já que seu sistema vocálico é reduzido em 

relação ao sistema de um lusofalante. 
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De acordo com Guerrero (2010), a pronúncia é o suporte à língua oral, tanto 

na sua produção como percepção. Os estudantes com alto nível de competência 

fônica costumam ter um alto nível de competência auditiva. A competência fônica 

também está presente na escrita e na leitura, manifestando-se na voz interior do 

escritor ou do leitor.  

Ensinar pronúncia nas aulas de língua estrangeira não objetiva fazer com que 

os alunos falem como nativos. Para Oliveira e Kauark (2011), o objetivo é fazer com 

que os estudantes adquiram uma competência comunicativa global, que leve à 

plenitude da comunicação oral desejada, e para tanto, é preciso levar em conta o 

desenvolvimento da competência fonético-fonológica.  
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3      PANORAMA FONÉTICO-FONOLÓGICO CONTRASTIVO DO PORTUGUÊS E 

DO ESPANHOL 

 

Nesta seção, faremos uma análise fonético-fonológica contrastiva entre o 

português e o espanhol, considerando os sistemas consonantais e vocálicos de 

ambas as línguas.   

 

3.1      Consoantes 

O quadro abaixo apresenta os principais fones consonantais do português e 

do espanhol, de modo a contrastar seus respectivos sistemas consonantais 

fonéticos. 

Quadro Contrastivo Simplificado dos Sons Consonantais do Português e do Espanhol 

Ponto de Articulação 

 

Modo 

 

Bilabial Labiodental  Interdental Dental Alveolar Palatal Velar Glotal 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

S
u
rd

o
 

S
o
n
o
ro

 

Oclusivo p b       t d   k g   

Oclusivo p b     t d     k g   

Aproxi- 

Mante 

 β      ð      ɣ   

Fricativo   f V     s z ʃ ʒ x ɣ h ɦ 

Fricativo   f   θ   s z ʃ ʒ x    

Africado           ʧ ʤ     

Africado           ʧ ʤ     

Nasal  m        n  ɲ  ŋ   

Nasal  m  ɱ      n  ɲ  ŋ   

Tepe          ɾ       

Tepe          ɾ       

Vibrante 

Múltipla 

         r       

Vibrante 

Múltipla 

         r       

Lateral          l ʎ      

Lateral          l ʎ      

Tabela1: Quadro Contrastivo Simplificado dos Sons Consonantais do Português e do Espanhol. 

Adaptado de Barros & Dias (2010, p.64). 
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3.1.1 Oclusivas: 

 

 

As consoantes oclusivas são produzidas com a total obstrução da corrente de 

ar. Em ambas as línguas, a realização fonética das consoantes oclusivas coincide 

em grande parte, com algumas divergências pontuais. 

O fonema oclusivo bilabial sonoro /b/ é representado ortograficamente pelo 

grafema <b> em português, e em espanhol pelos grafemas <b> e <v>. A produção 

do fonema /d/ é, geralmente, oclusiva alveolar sonora [d] em português, porém 

oclusiva dental sonora em espanhol. Na escrita, o fonema é representado por <d>. A 

dentalização de /d/ ocorre também em alguns dialetos do português brasileiro 

(Veloso & Teixeira, 2015, p.24). Outro processo fonológico recorrente, a depender 

da região brasileira, é a palatalização do fonema /d/, pronunciado como africado 

palatal sonoro [ʤ] diante de [i]. Esse processo de palatalização não ocorre na língua 

espanhola. 

O fonema /g/ é oclusivo velar sonoro [g] em português e espanhol, sendo 

representando ortograficamente como <g> ou <gu> em ambas as línguas. 

Semelhantemente, O fonema /k/ é oclusivo velar surdo [k] nas duas línguas. É 

representado por <c>, <k>, <q> ou <qu>.  

O fonema /p/ é oclusivo bilabial surdo em português e espanhol. Nas duas 

línguas é representado por <p> na escrita. O fonema /t/ é geralmente oclusivo 

alveolar surdo [t] em português e oclusivo dental surdo [t] em espanhol. Na escrita, é 

representado por <t>. A dentalização de /t/ ocorre também em alguns dialetos do 

português brasileiro (Veloso & Teixeira, 2015, p.24). Em português, esse fonema 

pode ser pronunciado como [ʧ] antes de /i/ e como [t] nos demais contextos. Assim, 

esses alofones estão em distribuição complementar.  

 

   

3.1.2 Aproximantes (Espanhol):  

 

 

Uma consoante aproximante é um som articulado mediante a aproximação de 

dois órgãos articulatórios, sem que a corrente de ar seja totalmente obstruída, como 
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nas oclusivas, ou produzida estreitamente com uma perceptível turbulência, como 

nas fricativas.  

Por convenção, ou, talvez, por falta símbolos específicos que não requeiram o 

uso de diacríticos, utilizam-se respectivamente os símbolos das fricativas [β], [ð] e [ɣ] 

para representar as aproximantes dos fonemas /b/, /d/ e /g /.  

De acordo com Barros & Dias (2010), na língua espanhola, o fonema /b/ é 

realizado como [b] em contextos de início de palavra e depois de nasal; como [β] nos 

demais ambientes. O fonema /d/ é realizado como [d] em contextos de início de 

palavra, depois de nasal e depois de lateral; como [ð] nos demais contextos. Por fim, 

o fonema /g/ é realizado como [g] em posição que segue pausa ou quando segue 

uma consoante nasal, e como [ɣ] nos demais contextos.  

 

  

3.1.3 Fricativas: 

 

O som fricativo é produzido como uma fricção contínua no lugar de 

articulação, sem que a saída da corrente de ar seja obstruída totalmente em 

momento algum.  

A língua espanhola possui cinco fonemas fricativos: /f/, /θ/,/s/ e /x/. O fonema 

/f/, semelhantemente ao português, é fricativo labiodental sonoro [f] em espanhol, e 

representado pelo grafema <f>. O fonema /θ/, fricativo interdental surdo, não existe 

na língua portuguesa. Aparece em palavras como <lazo>,<hacer>. Na ortografia 

espanhola, aparece como <z>,<ce> e <ci>.  

Evidencia-se que pequena parcela da população hispana, como algumas 

regiões da Espanha, é ceceante (faz a distinção entre os sons de /θ/ e /s/). Na 

América, o mais natural é que não haja distinção entre os sons desses fonemas, 

fenômeno conhecido como seseo. Assim, palavras como <casa> e <caza> são 

pronunciadas indistintamente [ʹkasa]. Na ortografia, há explicações etimológicas 

herdadas do latim que explicam a diferença entre os grafemas <s> e <z>. 

O fonema /s/, fricativo alveolar surdo, pode-se realizar como sonoro [z] em 

pouquíssimos contextos na língua espanhola, como em posição de final de sílaba, 

<isla> [ʹizla].  Segundo Barros & Dias (2010), nesses contextos, o fonema /s/ se 

sonoriza em [z] por causa do segmento sonoro que lhe segue. É um processo 
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fonológico de assimilação regressiva. A pronúncia de [z], portanto, comum ao 

sistema fônico do português, torna-se um desafio aos hispanofalantes.  

Em algumas regiões da Espanha e boa parte da América, de acordo com os 

estudos de Gil Fernández (2007, p. 492), ocorre a aspiração do fonema /s/ em final 

de sílaba, e aspiração e/ou perda de /s/ em final de palavras. Essa perda, para 

alguns autores, provoca a abertura fonológica das vogais para marcar o plural.  

O fonema /x/ fricativo velar surdo aparece na escrita espanhola como <j>, 

<ge>, <gi> ou <x>. Exemplos de palavras pronunciadas como [x]: <jamón>, <reloj> 

<gente>, <gitano> e <mexicano>.  

Diferentemente da língua espanhola, na língua portuguesa os grafemas <b> e 

<v> correspondem a sons diferentes. O som fricativo labiodental sonoro [v] é fonema 

em português, assim como o som oclusivo bilabial sonoro [b], e ambos não se 

confundem na pronúncia. Por não fazer parte do sistema fonético-fonológico do 

espanhol, a produção de [v] pode ser encarada como outro desafio de pronuncia aos 

hispanofalantes aprendentes de português.  

 Em português, as consoantes [s], [z], [ʃ] e [ʒ] são fonemas. Em ambiente 

intervocálico (Silva, 1999), aparecem respectivamente em palavras como <assa>, 

<asa>, <acha> e <haja>. Os grafemas <s> e <z> em final de palavra podem 

aparecer como [s] ou [ʃ]: <mas> [ʹmas] ou [ʹmaʃ], <paz> [ʹpas] ou [ʹpaʃ].  

Ainda de acordo com Silva (1999), o <s> ortográfico em final de sílaba, 

seguido de consoante surda, é pronunciado como fricativo surdo, ao passo que é 

pronunciado como fricativo sonoro quando seguido de consoante sonora: ‘ca[s]ca’ 

ou ‘ca[ʃ]ca’, ‘ra[z]ga’ ou ‘ra[ʒ]ga’.  

Outro processo fonológico que ocorre na língua portuguesa é a neutralização 

dos fonemas /s ʃ z ʒ/.  Assim, quando o fonema /s/ está em final de palavra, é 

representado pelo arquifonema /S/, podendo ser pronunciado, a depender da região 

do Brasil, de acordo com os seguintes exemplos: ‘ônibu[s]’, ‘ônibu[ʃ]’, ‘ônibu[z]’ ou 

‘ônibu[ʒ]’. 
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3.1.4 Africadas: 

 

 

O som africado começa como oclusivo, porém se converte em fricativo com a 

liberação do ar. Em espanhol, temos /tʃ/ como fonema, sendo representado na 

escrita por <ch>, em palavras como <chico>. O som africado palatal sonoro [dʒ] é 

alofone de /ʎ/ e /y/. Na língua portuguesa, os sons [tʃ] e [dʒ] são respectivamente 

alofones de /t/ e /d/.   

 

 

3.1.5 Nasais: 

 

 

Na produção dos sons nasais, ocorre uma oclusão total da cavidade oral, e o 

ar passa pelo nariz. Em espanhol há cinco fones nanais, ao passo que em português 

geralmente se produzem três.  

Na língua espanhola, há três fonemas nasais, /m/, /n/ e /ɲ/, representados 

respectivamente pelos grafemas <m>, <n> e <ñ>. O fone nasal alveolar sonoro [n] 

está em variação livre com [ɱ] antes de /f/, em variação livre com [ɲ] antes de 

consoante palatal e em variação livre com [ŋ] antes de consoante velar.  

Em português, temos três fonemas nasais, /m/, /n/ e /ɲ/, representados 

respectivamente por <m>, <n> e <nh>. Em algumas regiões do Brasil, geralmente 

ocorre o som do glide palatal nasalizado [  ] no lugar de [ɲ]. Na língua espanhola, 

palavras grafadas como <campo> são pronunciadas com som de [m], devido ao 

ponto de articulação da posterior consoante bilabial, ao passo que em português, o 

grafema <m> serve para indicar a nasalidade da vogal que o antecede.  

 

 

3.1.6 Líquidas: 

 

As consoantes líquidas se dividem em laterais e vibrantes. As laterais 

permitem a saída da corrente de ar pelas laterais da boca. As vibrantes possuem a 

característica de vibração, seja pelo ápice da língua ou por várias vibrações. 
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Os fonemas laterais em espanhol são as consoantes /l/ lateral alveolar sonora 

e /ʎ/ lateral palatal sonora. O yeísmo, processo fonológico de neutralização de /y/ e 

/ʎ/, é um fenômeno predominante na América e em várias regiões da Espanha. Os 

fonemas /y/ e /ʎ/, correspondentes a <y> e <ll> na escrita, são pronunciados, a 

depender da variante linguística, como [dʒ], [y], [ʃ] ou [ʒ].  

No português brasileiro, a depender do dialeto, o fonema /l/ em final de sílaba 

pode ocorrer como lateral alveolar vozeada velarizada [ɬ] ou como semivogal [ʊ]. A 

realização do fonema /l/ em final de sílaba como [ʊ] é conhecida como processo de 

vocalização da consoante alveolar sonora. Esse processo é articulado sem danos à 

comunicação na língua portuguesa, porém não é permitido na língua espanhola. 

Outro processo fonológico na língua portuguesa não comum ao espanhol é a 

realização de /ʎ/ como [lj]. Essa articulação ocorre para a maior parte dos falantes do 

português brasileiro.  

As vibrantes se apresentam em espanhol como vibrante simples alveolar 

sonora /ɾ/ e como vibrante múltipla alveolar sonora. O fonema vibrante simples 

assume diferentes posições na sílaba, porém nunca aparece em início de palavra. É 

representado na escrita por <r>. O fonema vibrante múltiplo ocorre em início de 

palavra, representado ortograficamente por <r>, e nas demais posições, 

representado por <rr>. Na ortografia da língua espanhola, ao contrário do português, 

não se separa <rr> em divisão silábica. Como exemplo, temos os pares distintivos 

no meio de palavra: <caro> [‘kaɾo] e <carro> [‘karo], argumentos suficientes para 

classificação de /r/ e /ɾ/ como fonemas.  

Segundo Silva (1991), o ‘erre’ ortográfico do português possui sete sons. A 

autora classifica o <r> ortográfico como ‘erre fraco’, correspondendo ao som de tepe 

alveolar sonoro [ɾ]. A segunda classificação é o ‘erre’ forte, representado por <rr> em 

contexto intervocálico e por <r> em início de palavra. A depender do dialeto, o ‘erre’ 

forte pode ocorrer como fricativo glotal surdo [h] ou fricativo velar surdo [x]: <caro> 

[‘kahʊ], [‘kaxʊ] <rato> [‘hatʊ], [‘xatʊ]. Em algumas regiões de São Paulo, esse 

mesmo ‘erre’ forte é pronunciado como vibrante múltipla: [‘karʊ], [‘ratʊ].  

No final de sílaba, o <r> ortográfico pode ser pronunciado como: <mar> tepe 

[‘maɾ] (semelhantemente ao espanhol), retroflexo [‘maɹ], glotal surdo [‘mah], velar 

surdo [‘max], com apagamento do fonema, ou quando em final de sílaba precedendo 
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uma consoante sonora, ocorre como glotal sonoro <largo> [‘laɦgʊ] ou velar sonoro 

[‘laɣgʊ].  

 

 

3.1.7 Glides: 

 

 

Segundo Veloso & Teixeira (2015), glide é um termo abrangente para 

designar as semivogais ou as semiconsoantes. Em um ditongo, a vogal e o glide são 

pronunciados na mesma sílaba, diferentemente do hiato.  

Esses elementos ora se comportam como semivogais VG, ora como 

semiconsoantes GV. Foneticamente, são vogais porque são pronunciados como tal. 

No entanto, a nível fonológico, não é vogal, pois não participa do núcleo silábico. 

São representados pelos fonemas /y/ e /w/.  

Na língua espanhola, os glides são representados foneticamente por [y] e [w]. 

Como exemplo, a diferença fonética entre a vogal [i] para o glide [y] é somente a 

intensidade e duração, estes são produzidos com mais velocidades e menos força.  

Segundo Silva (1991), na língua portuguesa, a nível de transcrição fonética, 

quando interpretados como semivogais, são representado por [ɪ] e [ʊ]. Quando 

interpretados como semiconsoantes, aparecem como [j] e [w].  

 

  

3.2        Vogais: 

 

Segundo Barros & Dias (2010), uma vogal é um som da língua falada que se 

pronuncia com o aparelho fonador em sua maior abertura, maior número de vibração 

das cordas vocais em uma unidade de tempo e máximo de harmônicos. As 

consoantes se diferenciam das vogais por apresentarem fechamento ou obstrução 

em algum ponto do aparelho fonador do momento de sua produção. 

Na produção de sons vocálicos, as cordas vocálicas vibram, produzindo sons 

sonoros, diferentemente dos sons consonantais, que podem ser sonoros ou surdos 

(sem vibração das cordas vocálicas). Em resumo, as vogais são sons sonoros, mais 

audíveis e musicais. 
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A sílaba é formada obrigatoriamente por uma vogal. A vogal é o núcleo da 

sílaba. As cosonantes aparecem antes ou depois da vogal nuclear na constituição 

das sílabas de línguas como o português e o espanhol. 

Como as vogais são produzidas com abertura total da boca, é difícil 

determinar parâmetros para descrição desses sons. Apesar dessa dificuldade, vale 

lembrar que em comparação a outras línguas, o espanhol apresenta um sistema 

fonético simplificado.  

 

 

3.2.1 Classificação dos Sons Vocálicos 

 

 Sons Vocálicos do Espanhol 

Fechados i  u 

Semifechados e  o 

Aberto  a  

 Anteriores Central Posteriores 

Tabela 2: Sons Vocálicos do Espanhol 

 

 

A boca se divide horizontalmente em três partes: anterior (a língua se desloca 

para a região perto dos lábios), central (região do meio da boca) e posterior (região 

velar). Em relação à abertura da boca, as vogais se classificam como aberta, 

semifechadas e fechadas. Vale lembrar que as posteriores são produzidas com os 

lábios arredondados, diferentemente das anteriores, produzidas com os lábios 

estirados (Barros & Dias, 2010).  

O espanhol possui cinco sons vocálicos: [i], [e], [a], [o] e [u]. A pronúncia das 

vogais em espanhol independe da posição da sílaba tônica ou do grau de 

nasalização. Como exemplo na língua espanhola, o som vocálico [a] em <cama> 

tem a mesma pronúncia nas duas sílabas [‘kama], não havendo nasalização por 

influência da consoante nasal.  

A palavra <cama> em português tem a pronúncia do primeiro <a> [a] 

nasalizada [  ], devido à proximidade da consoante nasal que o segue. Outro fator 

determinante às alterações na pronúncia é a tonicidade da sílaba, que, a depender 
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do dialeto do português brasileiro, faz com que palavras escritas com <e> e <o> 

sejam produzidas como [i] e [u].  

  

 

 Sons Vocálicos do Português 

Fechados i ĩ  ũ u 

Semifechados    e e             õ o  

Semiabertos ɛ  ɔ 

Aberto  a   

 Anteriores Central Posteriores 

                        Tabela 3: Sons vocálicos do Português 

 

 

Segundo Barros & Dias (2010), corrente adotada nesta pesquisa, o sistema 

de vogais do espanhol é simplificado em relação ao português, que possui sete sons 

vocálicos [i], [e] [ɛ], [a], [ɔ] [o] e [u]. Além das vogais orais, a língua portuguesa 

possui cinco sons vocálicos nasais [  ], [e ], [ĩ], [õ] e [ũ], configurando-se assim doze 

sons vocálicos entre orais e nasais.  

Existe, no entanto, outra corrente (Câmara JR., 1977, apud Seara, Nunes & 

Lazzaratto-Volcão, 2011) que considera que o português brasileiro possui apenas 

sete vogais orais e que a vogal nasal seria bifonêmica, ou seja, constituída por um 

segmento vocálico oral seguido de um segmento consonantal nasal (n m ɲ ŋ), cujos 

traços seriam neutralizados pelo arquifonema /N/.  

O sistema de fonemas do espanhol não se diferencia do sistema fonético, por 

haver coincidência entre o número de fonemas e fones. A língua portuguesa do 

Brasil possui sete fonemas orais e cinco nasais. Seus fonemas orais possuem 

distribuição distinta aos correlatos em espanhol. 

O quadro fonético do português corresponde a seu quadro fonêmico em 

relação ao número de unidades, porém não há correspondência na distribuição dos 

fonemas. Os segmentos vocálicos orais /e/ e /o/, representados na escrita por <e> e 

<o>, podem ser pronunciados respectivamente por [i] e [u] em sílaba pós-tônica.  

Portanto, reitera-se a afirmação de que o sistema vocálico da língua em 

espanhol é reduzido em relação ao sistema da língua portuguesa, que possui 
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diferentes realizações a depender, inclusive, da tonicidade da sílaba tônica. Assim, 

na língua portuguesa, há pelo menos doze sons vocálicos.  
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4      ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Como já mencionado no início deste trabalho, o intuito da análise dos dados é 

identificar as principais interferências fonético-fonológicas na fala dos participantes, 

bem como investigar especificamente a produção das vogais abertas, o som de [z] e 

das vogais nasais.  

 

 

4.1     Análises das Principais interferências fonético-fonológicas 

 

 

Os dados abaixo foram coletados da gravação das entrevistas realizadas com 

os participantes A1 e A2.  

 

Participante A1 

 

 Produção do som de [v]/ letra <v>: 

‘vir’ [vix]; ‘Vaupés’ [vaʊˈpes]; ‘verdade’ [vexˈdadʒɪ]; ‘precisava’ [pɾesiˈsav ]; 

‘cerveja’ [sexˈveʒ ] 

 

 Produção do som de [ʒ]/ letras <g> e <j>: 

‘a gente’ [aˈʒeɲtʃɪ]; ‘cerveja’ [sexˈveʒ ] 

 

 Produção do som de [l]/ letra <l> em final de sílaba: 

‘legal’ [leˈgaʊ]; ‘culturalmente’ [kutuɾaʊˈmeɲtʃɪ]; ‘difícil’ [dʒiˈfisiʊ]; difícil’ 

[dʒiˈfisil] 

 

 Produção da letra <r> em final de sílaba: 

‘ficar’ [fiˈkax]; ‘perto’ [ˈpɛxtʊ]; parte [ˈpaxtɪ]; ‘círculo’ [ˈsixkulʊ] 

 

 Produção das vogais abertas [ɛ] e [ɔ]: 

‘é’ [e]; ‘legal’ [leˈgaʊ]; ‘eu gosto’ [eʊ ˈgostʊ]; ‘perto’ [ˈpɛxtʊ] 
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 Produção do som de [z]: 

‘Amazônia’ [amaˈzonj ]; ‘mesmo’ [ˈmezmʊ]; ‘exemplo’ [eˈzemplʊ]; ‘coisas’ 

[ˈkoɪs s] 

  

 Produção das vogais nasais:  

‘não’ [nãʊ]; ‘não’ [naʊ]; são [sãʊ]; ‘muito’ [ˈmuɪtʊ]; ‘morando’ [moˈɾandʊ]; ‘tem’ 

[t ɪ]; ‘bom’ [bõ]; ‘também’ [tamˈb ɪ]  

 

                 

Gráf        Gráfico  1 – Produções de A1 coletadas da entrevista 

 

 

Participante A2 

 

 Produção do som de [v]/ letra <v>: 

‘estava’ [esˈtab ], [esˈtaβ ]; ‘acessível’ [aseˈsiβeʊ]; ‘nova’ [ˈnoβ ]; ‘verdade’ 

[beɾˈdadʒɪ]; ‘tivesse’ [tiˈbesɪ]  

 

 Produção do som de [ʒ]/ letras <g> e <j>: 

‘a agente’ [aˈdʒeɲtʃɪ]; ‘conjugação’ [koɲdʒugaˈsaʊ];  

 

 Produção do som de [l]/ letra <l> em final de sílaba: 

‘Brasil’ [bɾaˈsiʊ]; ‘cultura’ [kulˈtuɾ ]; ‘espanhol’ [espaˈɲoʊ], [espaˈɲol] 

 

 Produção da letra <r> em final de sílaba: 

‘forma’ [ˈfoɾm ]; ‘perto’ [ˈpeɾtʊ]; ‘português’ [poɾtuˈgeɪs] 
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 Produção das vogais abertas [ɛ] e [ɔ]: 

‘é’ [e]; ‘forma’ [ˈfoɾm ]; ‘perto’ [ˈpeɾtʊ] 

 

 Produção do som de [z]: 

‘exemplo’ [eˈsemplʊ]; ‘Brasília’ [bɾaˈsilja]; ‘mais acessível’ [maɪs‿aseˈsiβeʊ]; 

‘coisas’ [ˈkoɪs s]; 

 Produção das vogais nasais:  

‘não’ [nãʊ]; ‘não’ [naʊ]; ‘pós-graduação’ [posgɾaduaˈsãʊ]; ‘temos’ [ˈtemʊs]; 

‘morando’ [moˈɾandʊ]; ‘sempre’ [ˈsempɾɪ]; ‘sim’ [sim]; ‘campo’ [ˈkampʊ]; ‘tem 

bolsas’ [tem‿ˈboʊsas]; ‘também’ [tamˈbem] 

 

 

 

Gráfico 2 – Produções de A2 coletadas da entrevista 

 

 

Através da análise dos dados colhidos da entrevista gravada, identificamos 

que o participante A2 possui nível de interlíngua mais elevado do que A1, isto é, com 

maior número de interferências do espanhol na fala.  

Em relação às fricativas, A1 realizou o som de <v> como [v] em contextos de 

início de palavras e entre vogais, enquanto A2 alternou sua produção entre [b] e [β]. 

A1 realizou todos os sons de <j> e <ge, gi> como [ʒ], distintamente de A2 que os 

realizou como africados [dʒ].  

A não vocalização de [l] em final de sílaba se deu em maior número por A2, 

com poucas produções desse fenômeno por A1. O som de <r> em final de sílaba foi 
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realizado como tepe [ɾ] por A2, enquanto A1 produziu o som fricativo velar [x] em 

todas as suas realizações.  

Os participantes A1 e A2 apresentaram alto nível de interferência na produção 

das vogais abertas. As produções de A1 se alternaram entre [e] e [ɛ], com maior 

número de realizações fechadas [e] e nenhuma realização de [ɔ], ao passo que A2 

produziu todas as vogais como fechadas nos contextos fonológicos de vogais 

abertas, o que confirma a hipótese H.1 de tenderem a produzir as vogais abertas 

como fechadas. Assim, palavras como ‘é’ e ‘e’ foram produzidas indistintamente com 

som de [e].  

A hipótese H.2 confirma-se em parte através das produções de A2, que não 

consegue produzir o som de [z] em contextos de início de sílaba e entre vogais, 

diferentemente de A1 que não apresentou grande interferência na produção de [z], 

com poucas realizações desse som como desvozeado [s].  

A interferência na produção das vogais nasais (H.3) confirmou-se tanto na 

fala de A1 como A2. Os participantes A1 e A2, em menor e maior grau, 

respectivamente, ora nasalizaram ditongos ‘não’ [nãʊ], ora não nasalizaram [naʊ]. 

Outro fato pelicular foi verificado, na fala de ambos, ao produzirem a vogal ‘a’ nasal 

como mais aberta em relação à vogal nasal do português brasileiro: [n  ʊ] > [nãʊ].  

Ambos participantes não nasalizaram as vogais em palavras como ‘uma’ 

[ˈum ] e ‘muito’ [ˈmuɪtʊ] e as vogais antes de oclusivas ‘morando’ [moˈɾandʊ], 

‘campo’ [ˈkampʊ]. A1 não apresentou interferências na produção de ditongos como 

‘tem’ [t ɪ] e ‘também’ [tamˈb ɪ]  , ao passo que A2 os realizou como [tem] e 

[tamˈbem].  
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4.2      Análises das produções do som fricativo [z] 

 

 

Os dados da tabela abaixo foram coletados através de gravações realizadas 

com testes de leitura, repetição e pronúncia através de imagens. As produções 

foram analisadas em contextos de início de palavras e intervocálico.  

 

Palavras do Português 

Brasileiro 

Produções dos Participantes 

Teste de 

Leitura 

Teste de 

Repetição 

Teste com 

Imagens 

Selo [ˈselʊ] [ˈselʊ] (A1) [ˈselʊ] (A1)  

[ˈselʊ] (A2) [ˈselʊ] (A2)  

Zelo [ˈzelʊ] [ˈzelʊ] (A1) [ˈzelʊ] (A1)  

[ˈselʊ] (A2) [ˈzelʊ] (A2)  

Sem [ˈs ɪ] [ˈs ɪ] (A1) [ˈs ɪ]  (A1)  

[ˈsem] (A2) [ˈsem] (A2)  

Zangado [z  ̍ gadʊ] [zaŋˈgadʊ](A1) [z  ̍ gadʊ](A1)  

[saŋˈgadʊ](A2) [saŋˈgadʊ](A2)  

Casar [kaˈzah] [kaˈzax] (A1) [kaˈzax] (A1)  

[kaˈsaɾ] (A2) [kaˈsa] (A2)  

Caçar [kaˈsah] [kaˈsax] (A1) [kaˈsax] (A1)  

[kaˈsaɾ] (A2) [kaˈsa] (A2)  

Azar [aˈzah] [aˈzax] (A1) [aˈzax] (A1)  

[aˈsaɾ] (A2) [aˈsax] (A2)  

Assar [aˈsah] [aˈsax] (A1) [aˈsax] (A1)  

[aˈsaɾ] (A2) [aˈsax] (A2)  

Crespo [ˈkɾespʊ] [ˈkɾespʊ] (A1) [ˈkɾespʊ] (A1)  

[ˈkɾespʊ] (A2) [ˈkɾespʊ] (A2)  

Mesmo [ˈmezmʊ] [ˈmezmʊ] (A1) [ˈmezmʊ] (A1)  

[ˈmesmʊ] (A2) [ˈmesmʊ] (A2)  

Resma [ˈhezm ] [ˈxezm ] (A1) [ˈxezm ] (A1)  

[ˈxesm ] (A2) [ˈxesm ] (A2)  

Lesma [ˈlezm ] [ˈlezm ] (A1) [ˈlezm ] (A1)  

[ˈlesm ] (A2) [ˈlesm ] (A2)  

Sapo [ˈsapʊ]    [ˈsapʊ] (A1) 
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[ˈsapʊ] (A2) 

Zebra [ˈzebɾ ]   [ˈzebɾ ] (A1) 

[ˈsibɾ ] (A2) 

Casa [ˈkaz ]   [ˈkaz ] (A1) 

[ˈkas ] (A2) 

Laço [ˈlasʊ]   Não identificou 

Não identificou 

Máscara [ˈmaskaɾ ]   [ˈmaskaɾ ](A1)  

[ˈmaskaɾ ](A2) 

Resma [ˈhezm ]   Não identificou 

[ˈxesm ] (A2) 

Tabela 4 – Produções de [z] coletadas dos testes (A1 e A2) 

 

 

Produções de A1, com menos interferências, considerando-se os dados coletados 

da entrevista e dos testes: 

 Apresentou poucas interferências na produção de [z] na entrevista: ‘exemplo’ 

[eˈsemplʊ]; ‘Brasília’ [bɾaˈsilja]; ‘as vezes’ [as ˈveses] (foram poucas as 

ocorrências de desvozeamento de [z]) . Não apresentou interferências nos 

dados coletados nos testes: ‘zebra’ [ˈzebɾ ]; ‘zangado’ [zaŋˈgadʊ]; zelo 

[ˈzelʊ]; ‘lesma’ [ˈlezm ]; ‘mesmo’ [ˈmezmʊ];  

 

Produções de A2, com mais interferências, considerando-se os dados coletados da 

entrevista e dos testes: 

 Apresentou bastante dificuldade na produção de [z], tanto na entrevista, 

quanto nos testes, realizando o fone (som) apenas em uma palavra no teste 

de repetição: zelo [ˈzelʊ]. Nas demais palavras, realizou o som como 

desvozeado em início de palavra e entre vogais: ‘zebra’ [ˈsebɾ ]; ‘zangado’ 

[saŋˈgadʊ]; ‘lesma’ [ˈlesm ]; ‘mesmo’ [ˈmesmʊ];  
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4.3      Análises das produções das vogais nasais 

 

Os dados abaixo foram coletados através de gravações realizadas com testes 

de leitura, repetição e pronúncia através de imagens. Os contextos analisados foram 

de final de palavras, sílabas tônica e átona antes de consoante nasal, sílaba antes 

de oclusiva e ditongos nasais tônicos e átonos. 

 

Palavras do Português 

Brasileiro 

Produção dos Participantes 

Teste de Leitura Teste de 

Repetição 

Teste com 

Imagens 

Lã [l  ] [l  ] (A1) [l  ] (A1)  

[la] (A2) [l  ] (A2)  

Fã [f  ] [f  ] (A1) [l  ] (A1)  

[fa] (A2) [l  ] (A2)  

Plano [ˈpl  nʊ] [ˈplanʊ] (A1) [ˈpl  nʊ] (A1)  

[ˈplanʊ] (A2) [ˈplanʊ] (A2)  

Drama [ˈdɾ  m ] [ˈdɾam ] (A1) [ˈdɾ  m ] (A1)  

[ˈdɾam ] (A2) [ˈdɾ m ] (A2)  

Camareiro [k  maˈɾeɪɾʊ] [k maˈɾeɪɾʊ](A1) [k  maˈɾeɪɾʊ](A1)   

[k maˈɾeɪɾʊ](A2) [k maˈɾeɪɾʊ](A2)  

Camponesa [k  poˈnez ] [kampoˈnez ](A1)  [k  poˈnez ](A1)   

[kampoˈnes ](A2) [kampoˈnes ](A2  

Manga [ˈm  g ] [ˈm  g ] (A1) [ˈm  g ] (A1)  

[maŋg ] (A2) [maŋg ] (A2)  

Tampa [ˈt  p ] [ˈt  p ] (A1) [ˈt  p ] (A1)   

[ˈtamp ] (A2) [ˈtamp ] (A2)  

Não [n  ʊ] [n  ʊ] (A1) [n  ʊ] (A1)  

[nãʊ] (A2) [nãʊ] (A2)  

Comprarão [kõpɾaˈɾ  ʊ] [kõpɾaˈɾ  ʊ] (A1) [kõpɾaˈɾ  ʊ] (A1)  

[kompɾaˈɾãʊ] (A2) [kompɾaˈɾãʊ](A2)  

Compram [ˈkõpɾ  ʊ] [ˈkõpɾãʊ] (A1) [ˈkõpɾ  ʊ] (A1)  
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[ˈkompɾam] (A2) [ˈkompɾam] (A2)  

Compraram [kõˈpɾaɾ  ʊ] [kõˈpɾaɾãʊ] (A1)  [kõˈpɾaɾ  ʊ] (A1)  

[komˈpɾaɾam](A2) [komˈpɾaɾam](A2)  

Cama [ˈk  m ]   [ˈk  m ](A1) 

[ˈkam ](A2) 

Campo [ˈk  pʊ]   [ˈk  pʊ](A1) 

[ˈkampʊ](A2) 

Irmã [ixˈm  ]   [ixˈm  ] (A1) 

[iɾˈma] (A2) 

Mãe [m  ɪ]   [m  ɪ] (A1) 

[maɪ] (A2) 

Órfão    Não 

identificaram 

Tabela 5 – Produções das vogais nasais coletadas dos testes (A1 e A2) 

 

A1, com menor nível de interlíngua, alternou menos na produção das vogais 

nasais em relação a A2, considerando-se os dados coletados da entrevista e dos 

testes:  

 Em contextos fonológicos de final de palavras, nasalizou todas as vogais: 

‘irmã’ [ixˈm  ] (teste com imagens); ‘em’ [ĩ], ‘bom’ [bõ], ‘com’ [kũ] (entrevista); 

‘lã’ [l  ], ‘fã’ [f  ] (testes de leitura e repetição); 

 Em contextos de sílaba tônica antes de consoante nasal, não nasalizou as 

vogais na maioria das produções: ‘uma’ [ˈum ], ‘colombiano’ [kolombiˈanʊ], 

‘como’ [ˈkomʊ] (entrevista); ‘plano’ [ˈplanʊ], ‘drama’ [ˈdɾam ] (testes de leitura 

e repetição);  

 Em contextos de sílaba átona antes de cosonante nasal, realizou-as como 

fechadas: ‘comida’ [koˈmid ] (entrevista); ‘camareiro’ [k maˈɾeɪɾʊ] (testes de 

leitura e repetição);  

 Em contexto fonológico antes de oclusivas, nasalizou nos testes de leitura e 

repetição (contexto mais monitorado) ‘tampa’ [ˈt  p ], ‘manga’ [ˈm  g ], porém 

não nasalizou nas produções da entrevista (maioria das produções 

coletadas): ‘morando’ [moˈɾandʊ], ‘sempre’ [sempɾɪ], ‘campo’ [ˈkampʊ]; 



31 
 

 Nos ditongos nasais átonos e tônicos apresentou o maior número de 

alternâncias na produção da vogal [a] nasal: ‘não’ [nãʊ], [naʊ], [n  ʊ], 

[kõˈpɾaɾ  ʊ], porém sem interferências em ditongos nasais como: ‘tem’ [t ɪ], 

‘também’ [tamˈb ɪ]. 

 

A2 apresentou dificuldade na produção das vogais nasais, em todos os 

contextos fonológicos analisados, considerando-se os dados coletados da entrevista 

e dos testes:  

 Em contextos de final de palavras, não nasalizou as vogais (nasalizou apenas 

nos testes de repetição): ‘lã’ [la], ‘fã’ [fa] (testes de leitura e repetição); ‘irmã’ 

[iɾˈma] (teste com imagens); 

 Em contextos de sílaba tônica antes de consoante nasal, não nasalizou as 

vogais: ‘como’ [ˈkomʊ] (entrevista); ‘plano’ [ˈplanʊ], ‘drama’ [ˈdɾam ] (testes 

de leitura e repetição);  

 Em contextos de sílaba átona antes de cosonante nasal, realizou-as como 

fechadas: ‘camareiro’ [k maˈɾeɪɾʊ] (testes de leitura e repetição); 

 Em contexto fonológico antes de oclusivas, não nasalizou nos testes nem nas 

produções coletadas da entrevista: ‘tampa’ [ˈtamp ] (testes de leitura e 

repetição); ‘morando’ [moˈɾandʊ], ‘sempre’ [sempɾɪ],  ‘procurando’ 

[pɾokuˈɾandʊ] (entrevista); ‘campo’ [ˈkampʊ] (teste com imagens); 

 Nos ditongos nasais átonos e tônicos, tanto nos entrevista como nos testes, 

apresentou alternâncias na produção da vogal [a] nasal, ora como nasal mais 

aberta, ora não nasalizada: ‘não’ [nãʊ], [naʊ], e sofreu, também, interferência 

das consoantes nasais finais: ‘tem’ [tem], ‘também’ [tamˈbem], ‘compraram’ 

[komˈpɾaɾam]. 
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5      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os objetivos desta pesquisa foram investigar as interferências da língua 

espanhola na aprendizagem de português através de gravações realizadas com os 

participantes selecionados. Como esperado, através da análise dos dados colhidos, 

constatamos que as interferências ocorreram em maior e menor grau na fala dos 

participantes, a depender do seu nível de interlíngua.  

De fato, ambos os participantes apresentaram dificuldade na produção das 

vogais abertas, como esperado, por não fazerem parte do sistema vocálico do 

espanhol. Reiteramos a hipótese H.1, verificando a dificuldade na produção desses 

sons por tenderem a pronunciá-los como fechados. Assim, palavras como ‘e’ e é’ ou 

‘gosto (verbo)’ e ‘gosto (substantivo)’  são pronunciadas da mesma forma, perdendo 

o caráter distintivo.  

Retomando a hipótese H.2, reiteramos a evidência de que A1 apresenta 

pouca interferência da sua L1 na produção de [z] em contextos de início de palavra e 

intervocálico, com poucas produções desvozeadas de [z] na entrevista (contexto 

menos monitorado). No entanto, A2 produziu [z] como [s] nos contextos fonológicos 

analisados, com apenas uma produção de [z] no teste de repetição, em que as 

palavras foram lidas com som de [z] por um falante de português como língua 

materna, o que evidencia sua dificuldade não só na produção, como na percepção 

desse som consonantal. 

Reafirmamos a hipótese H.3, uma vez que os participantes apresentaram 

dificuldade na produção das vogais nasais, dificuldade esta que é percebida em 

maior e menor grau a depender do nível de interlíngua. O que se evidencia de 

semelhante na fala espontânea de A1 e A2 é a grande alternância na produção dos 

ditongos nasais formados por [  ], a não nasalização das vogais em contextos antes 

de consoantes nasais, seja em sílaba átona ou tônica, bem como a dificuldade de 

produzir as vogais nasais em contextos fonológicos antes de oclusivas, realizando-

se, pois, uma vogal oral seguida de uma consoante nasal cujo ponto de articulação é 

determinado pela oclusiva posterior.  

Os resultados desta pesquisa reafirmam a tese de que o aprendiz busca 

encontrar na língua materna estruturas semelhantes que lhe possibilitem uma 

pronúncia aproximada. Em relação ao aprendizado de línguas próximas, como no 
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caso desta pesquisa, ficou evidente a dificuldade na produção de alguns sons do 

português, por não fazerem parte do sistema fônico da língua espanhola. Portanto, 

os estudos contrastivos são relevantes e extremamente necessários, principalmente 

quando os docentes levam em conta os resultados das análises na aplicação prática 

em sala de aula. 
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APÊNDICES 

 

Transcrições Fonéticas das Entrevistas dos Participantes 

 

 

Transcrição da Entrevista - A1 

 

1) Fale de onde nasceu. 

[eʊ naˈsi ĩ ˈkalɪ  e ˈum  siˈdadʒɪ ki ˈfik  nu sudoˈɛstʃɪ da koˈlombja ˈpɛxtʊ du max 
paˈsifikʊ  e ˈum  siˈdadʒɪ ki t ɪ monˈtaɲ  t ɪ max  no  a siˈdadʒɪ nãʊ t ɪ max meʊ 
isˈtadʊ ki na koˈlombja aˈʒeɲtʃɪ nãʊ ˈfal  dʒi isˈtadʊ e maɪs du depaxtaˈmentʊ  intãʊ 
u depaxtaˈmentʊ t ɪ max  t ɪ  kordʒiˈʎeɪɾ  ki la tamˈb ɪ ˈpasa a koxdʒiˈʎeɪɾ  dus 
ˈaɲdʒɪs  ũ  ke mais  e ˈum   siˈdadʒɪ ˈmuɪtʊ leˈgaʊ  eʊ istuˈdeɪ la ˈmezmʊ tɾabaˈʎeɪ 
la tamb ɪ  aˈi eʊ fuɪ ˈkomʊ tʃi faˈleɪ ˈaɲtʃɪs eʊ fuɪ pɾa  amaˈzonja la en vaʊˈpes i fiˈkeɪ 

la ˈkomʊ ˈoɪtʊ ˈmezɪs i aˈi eʊ vim‿pɾa ka] 
 

2) E por que decidiu estudar português? 
 

[estuˈdax poxtuˈgeɪs ˈpuxki ˈia istuˈdax aˈki  eʊ kiˈɾia vix pɾa ka intãʊ pɾesiˈsav ] 

 

3) O que você gosta de fazer aqui (Brasília) nos seus tempos livre? 
 

[bõ  na vexˈdadʒɪ nãʊ t ɪ ˈmuɪt s ˈkoɪs s pɾa faˈze aˈki entãʊ e ˈmuɪtʊ dʒiˈfisiʊ faˈla  
eʊ ˈgostʊ  nãʊ seɪ  fiˈkax  a maɪˈo ˈpaxtɪ du ˈtempʊ isˈtoʊ kũ kolombiˈanʊs aˈi eʊ 
ˈfasʊ u ki todʊ kolombiˈanʊ faz ɪ aˈki beˈbex sexˈveʒ  e ˈisʊ  e ˈisʊ  naʊ teɪ ˈmuɪt   
e dʒiˈfisiʊ  ʒa mi kõvidaɾãʊ pɾa ix pɾa ʃaˈpad   pɾa aʊˈgũs luˈgaɾɪs maɪs nãʊ  aˈind  
nãʊ fuɪ] 

 

4) Você percebe que tem muita diferença de cultura entre o seu país e aqui 
(Brasília)? 
 

[bõ eʊ nãʊ seɪ si e puxˈke ki e u feˈnomenʊ da kapiˈtaʊ ne  ki nas kapiˈtaɪs 

geɾaʊˈmeɲtʃɪ as peˈso s sãʊ um‿ˈpokʊ maɪs xezexˈvad s  um‿ˈpokʊ maɪs feˈʃad s 

ne  maɪs aˈsi na ˈmia siˈdadʒɪ ˈkwandʊ ˈum  peˈso  ˈʃɛg   eʊ soʊ afoxtuˈnad   eʊ 
ˈaʃʊ puxˈke eʊ eŋkonˈtɾeɪ aˈki ˈmuɪt  ˈʒeɲtʃɪ ki mi aʒuˈdoʊ  peˈso s ˈmuɪtʊ leˈgaɪs 
bɾaziˈleɪɾʊs ne  ˈmaɪs u meʊ ˈsixkulʊ ˈoɲdʒɪ eʊ isˈtoʊ ˈsempɾɪ inˈtaʊ nãʊ sõ 
bɾazili sis  sãʊ so kolombiˈanʊs i aˈi eʊ ˈteɲʊ u ˈgɾupʊ dʒi aˈmigʊs ki sõ ˈtodʊs 
iɲˈdʒiʒenas ki esˈtan na ˈmezm  situaˈsãʊ du ki eʊ ˈsabɪ intãʊ pɾa mi e dʒiˈfisiʊ 
puxˈke kutuɾaʊˈmeɲtʃɪ aˈʒeɲtʃɪ si ˈabɾɪ maɪs  nãʊ sei  nãʊ esˈtoʊ diˈsendʊ aˈʒeɲtʃɪ 



37 
 

aˈki nãʊ foɪ aˈmaveʊ  eŋkonˈtɾeɪ ˈmuɪt  ˈʒeɲtʃɪ aˈki aˈmaveʊ  nãʊ seɪ  a koˈmid  

poɾ‿eˈzemplʊ nu iˈnisju foɪ ˈmuitʊ dʒiˈfisil pɾa mi di ˈfatʊ aˈgoɾ  ki eʊ esˈtoʊ 

moˈɾandʊ aˈki e ˈmuɪtʊ leˈgaʊ puxˈki eʊ ˈgostʊ koziˈɲax aˈi eʊ voʊ as ˈveses so pɾu 
exiˈu ˈdesdʒɪ ki eʊ isˈtoʊ moˈɾandʊ aˈki]  
 

 

Transcrição da Entrevista - A2 

 

1) Fale sobre onde você nasceu.  

 

[eʊ naˈsi na koˈlombja  eʊ naˈsi nu bogoˈta  na kapiˈtaʊ] 

 

2) Por que decidiu estudar português? 

[eʊ ˈsempɾɪ gosˈteɪ i esˈtab  pɾokuˈɾandu um‿pɾoˈgɾama dʒi posgɾaduaˈsãʊ  na 

koˈlombja aˈdʒeɲtʃɪ noˈtem ˈboʊsas paɾa mestɾadʊ enˈtãʊ eʊ esˈtaβ  pɾokuˈɾandʊ i 

pɾa ˈmi a ˈfoɾm  ˈmaɪs  aseˈsiβeʊ ˈpelʊ idʒiˈom  eɾa bɾaˈsiʊ  te‿ˈum  ˈbo  

kwaliˈdadʒɪ akaˈdemik  i tamˈbem ˈaʃʊ ki u idʒiˈoma es ˈmas ˈpeɾtʊ ˈkon espaˈɲol 

enˈtãʊ tamˈbem‿ˈmaɪs ˈfasɪl ˈpaɾa apɾenˈdeɾ] 

 

3) Você está aqui há quanto tempo?  
 

[eu ʃeˈgeɪ ˈpaɾ  u bɾaˈsiʊ nu pɾinˈsipju dʒi ˈmaɪʊ  a unos kwaˈɾent  i ˈsiŋko 
siŋˈkwent  ˈdʒi s ˈtɾas  no e ˈmuɪtʊ ˈtempʊ] 

 

4) O que você está achando de Brasília? 
 

[eʊ ˈgostʊ da siˈdadʒɪ ˈmaɪs tamˈbem e ˈum  siˈdadʒi muɪtʊ dʒifeɾentʃɪ du koˈmun  o 

da maɪoˈɾi  das siˈdadʒɪs laˈtʃinʊ ameɾiˈkanas  i e ˈpel  estɾuˈtuɾa ˈpelʊ diˈseɲʊe 

uma siˈdadʒɪ ˈnoβ  ˈmas‿aˈind  tem ˈmuɪt s ˈkoɪs s koˈmuɪs da kulˈtuɾa laˈtʃinʊ 

ameɾiˈkan   u ˈtɾatʊ das pesˈo s# e mas eʊ n ʊ ˈposʊ falaɾ poɾ eˈsemplʊ e 

compaɾaˈsãʊ kon ˈotɾas siˈdadʒɪs du bɾaˈsiʊ  poɾ ki eʊ naʊ koˈɲesʊ  a ˈunika cidadʒɪ 

ki eʊ koˈɲesu aˈki e bɾaˈsilja] 

 
 

5) Tem esse choque cultural muito grande? 
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[eʊ ˈaʃʊ ki naʊ ˈtemʊs ˈpaɾa mi  naʊ ˈtemʊs ˈtʃoki kultuˈɾaʊ i tamˈβem ˈposʊ teɾ ˈum  

opiniãʊ dʒifeˈɾeɲtʃɪ poɾ ki eʊ ˈmoɾʊ nus estadʊs‿ uˈnidʊs  enˈtaõ ˈkomʊ esˈtoʊ 

moˈɾandʊ aˈgoɾ  la para mi uŋ‿tʃoki kultuɾal e muɪtʊ mais ˈgɾaŋdʒɪ  si eʊ‿ βiˈesɪ da 

koˈlombja podeˈɾi  teɾ uɲ‿tʃoki kultuˈral mais ˈkomʊ ˈpaɾa mi u ˈlimitʃi e ˈmuitʊ maɪs 

ˈfoɾtʃɪ o uɲ‿tʃoki ˈmuitʊ mais ˈfoɾtʃɪ enˈtãʊ pɾa mi eʊ ˈaʃʊ ki e ˈmuitʊ mais ˈpeɾtʊ ˈaʃʊ 

maɪs simiˈlaɾ ˈkomʊ a kulˈtuɾa da  kolˈombja maɪs‿aˈind  eŋˈkontɾʊ dʒifeˈɾensas eso 

si e beɾˈdadʒɪ] 
 

 

6) Você ainda vai voltar para os EUA? 
 

[sim eʊ teɾˈminʊ aˈki  meʊ tɾaˈbaʎʊ dʒi ˈkampʊ i ˈboʊtʊ ˈpaɾ  coɲtʃinuˈaɾ faˈsendʊ 
meʊ doʊtoˈɾadʊ] 

 

7) O que você acha difícil no português?  

[a uniˈon ˈentɾɪ as paˈlabɾas eʊ ˈaʃʊ ki ˈkwandʊ βoˈse ˈfal  em poɾtuˈges nãʊ e 
uniˈon mas us konekˈtoɾes ˈentɾɪ as paˈlabɾas ˈkambjan ˈmuɪtʊ enˈtãʊ ˈaʃʊ ki nu 
espaˈɲoʊ ˈtemus mais konekˈtoɾes poɾ eˈsemplʊ ˈentãʊ no ˈlembɾʊ ˈmuɪtʊ ˈkomu e 
ki si ˈdeben dʒi uˈsaɾ e ˈuma ˈpaɾtʃɪ ˈpokʊ dʒiˈfisil ki aˈinda ˈteɲʊ pɾoˈblemas] 
 
... a parte gramatical é bem complicada...  
 
[si ˈmais no e soˈmeɲtʃɪ da koɲdʒugaˈsãʊ e tamˈbem dus konekˈtoɾes poɾ eˈsemplʊ 
se i le que si adisiˈona ˈmuito nu espaˈɲoʊ i u ˈusʊ nu poɾtuˈgeɪs e dʒifeˈreɲtʃɪ i si poɾ 
eˈsemplʊ eʊ tiˈbesɪ ˈaʊl  dʒi poɾtuˈgeis aˈgoɾ  eʊ ˈposʊ ˈestud ɾ ˈfasɪl ˈkomʊ e i 
lembɾaˈɾi ] 
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Questionário sociolinguístico A1 
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Questionário sociolinguístico A2 
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Roteiro de perguntas semiestruturas para Entrevista 
 

   

Onde você nasceu? Pode falar um pouco sobre sua família e sobre o 
lugar onde foi criado (a)?   

 Por que você estuda português?     

 Há quanto tempo está no Brasil? Por que decidiu vir ao Brasil?   

 Nas suas horas de lazer, o que você mais gosta de fazer?   

 Quais as diferenças e semelhanças entre a cultura do seu país e a 
brasileira?   

 Em que situações você fala português? Você já se sente confiante 
falando português?    

 Há algo mais que você gostaria de falar sobre sua experiência no 
Brasil?   

 

Testes de Pronúncia   

   

Testes para realização dos sons fricativos [s] e [z] em contextos de início de 
palavras, entre vogais e no final de sílaba:   

   

Teste através da Leitura: leia as seguintes palavras:    

   

1. – Selo    

2. – Zelo   

3. – Sem   

4. – Zangado   

   

5. – Casar    

6. – Caçar    

7. – Azar   
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8. – Assar    

   

9. – Crespo   

10. – Mesmo   

11. – Resma   

12. – Lesma   

   

   

Teste de Repetição: Após leitura, repita depois de mim as mesmas acima.    

   
 

Teste com Imagens: 

  

   

 
Testes de realização de vogais nasais em contextos de final de palavras, em sílaba 
tônica antes de consoante nasal, em sílaba átona antes de consoante nasal, sílaba 
antes de oclusiva, ditongos nasais tônicos e ditongos nasais átonos.   

   

 
Teste através da Leitura: leia as seguintes palavras:    

   

1. – lã   

2. - fã   

3. - plano   

4. - drama   

5. - camareiro   

6. -camponesa    
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7. -manga   

8. - tampa   

9. – não   

10. – comprarão   

11. – compram    

12. – compraram   

   
 

Teste de Repetição: Após leitura, repita depois de mim as palavras acima.   

   

 

Teste com Imagens: 

 Isto é uma ___________________ 

 O nome do espaço onde Cebolinha e Cascão estão jogando futebol 

é_____________________ 

 Perguntas sobre a família:  
 
Como a figura representa uma família, o que a garota é para o garoto que está ao seu 
lado?_____________________________________________________  
O que a mulher da figura é para as duas crianças?_______________________  
Se o garoto da foto não tivesse pais, ele então seria _____________________ 


