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RESUMO 

 

O ensino da língua portuguesa como língua estrangeira (PLE) tem crescido e se 

especializado nas últimas décadas. Nesse cenário de crescente interesse por aprender a 

língua portuguesa, surge a necessidade de se pensar em materiais didáticos que auxiliem 

nesse processo. O objetivo desta tese é analisar como o ensino de pronúncia é abordado 

em livros didáticos de PLE. Para ensinar pronúncia a aprendizes de língua estrangeira 

(LE), defendemos, que não basta apenas falar a LE, mas é necessário ter conhecimentos 

sobre as características fonéticas dos sons e dos elementos prosódicos da LE e da língua 

materna (LM) dos aprendizes e noções sobe a produção, a percepção e a acústica da 

fala. A hipótese investigada é a que mesmos os livros didáticos mais recentes não 

incorporam exercícios que reflitam resultados de pesquisa sobre produção e percepção 

de fala em contexto de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. O referencial teórico 

que embasa este trabalho é o SLM (Speech Learning Model) de FLEGE (1995, 1999, 

2005), que, a partir de postulados e hipóteses, levam a reflexão de como são percebidos 

e produzidos os sons da língua estrangeira. A tese defendida é que, a partir da reflexão 

sobre os resultados da pesquisa experimental sobre a percepção e a produção de fala em 

língua estrangeira, é possível construir alicerces que transformem a maneira de trabalhar 

a pronúncia nos livros didáticos, em especial os de PLE. Para fins de análise, foram 

selecionados 5 livros de Editoras do Brasil e da Argentina. Verificou-se que os 

exercícios de pronúncia, em sua maioria, consistiam na apresentação de listas de 

palavras, contendo determinado som para fins de leitura ou de repetição segundo a 

pronúncia do professor. Apenas um dos livros analisados propõe exercícios de 

identificação de sons, mas nenhum deles trabalha com exercícios de discriminação de 

sons ou contemplam a necessidade de se desenvolver exercícios que estimulem a 

atenção a novas pistas acústicas que diferenciam sons na LE e, também não utilizam 

recursos de tecnologias de fala que auxiliam esse processo de aprendizagem. Com base 

no conhecimento gerado por pesquisas experimentais sobre produção e percepção de 

sons e nos fundamentos teóricos do SLM são discutidos possíveis caminhos para o 

trabalho com a pronúncia no contexto de LE.   

 

 

Palavras-chave: aquisição de segunda língua, pronúncia, português língua estrangeira. 

  



 

ABSTRACT 

 

The teaching of Portuguese as a foreign language has grown and become more 

specialized over the last decades. Nowadays, with the growing interest in learning the 

Portuguese language, there is a need for creating teaching materials which promote this 

process. The purpose of this thesis is to analyze approaches to the teaching of 

pronunciation in Portuguese   textbooks. We argue that in order to teach pronunciation 

to foreign language learners, speaking the target language does not suffice. The teacher 

should also possess great knowledge about the phonetic features of the sound segments 

and the prosodic elements of L2 as well as L1 and an understanding of speech 

production and perception as well as Acoustics. The hypothesis under investigation is 

that even the most recent publications have failed to incorporate activities which reflect 

results in studies on speech production and perception in the context of foreign language 

learning. This study is based on FLEGE's Speech Learning Model (SLM), which, 

departing from postulates and hypotheses, promotes a reflection on how the foreign 

language sounds are perceived and produced. We argue that, by reflecting on the results 

of experimental studies on foreign language speech perception and production, the 

instructor can build the necessary foundations to transform the manner pronunciation is 

dealt with in teaching materials, particularly in Portuguese textbooks. Our corpus 

comprises 5 textbooks from both Brazilian and Argentinean publishers. We discovered 

that most of the pronunciation practice exercises consisted of lists of words containing 

certain sounds for reading or repeating after the teacher. Activities for segment 

recognition were found in only one of the textbooks analyzed, though none of them 

included discrimination exercises or contributed to raising learner's awareness of new 

acoustic cues to segment differentiation in L2. Besides, these activities failed to 

incorporate speech technology resources, which have a positive effect on the learning 

process. By means of the knowledge generated through experimental work on speech 

perception and production and the SLM theoretical foundations, we present possible 

paths to the teaching of pronunciation to foreign speakers.   

 

 

Keywords: second language acquisition, pronunciation, Portuguese as a foreign 

language.   



 

RESUMEN 

 

La enseñanza de portugués lengua extrajera (PLE) ha crecido y se ha especializado en 

las últimas década y lo continúa haciendo. En ese escenario de creciente interés por 

aprender la lengua portuguesa, surge la necesidad de pensar en materiales didácticos 

que acompañen este proceso. El objetivo de la presente tesis es analizar cómo la 

enseñanza de la pronunciación es abordada en los libros didácticos de PLE. Para 

enseñar pronunciación a aprendices de lengua extranjera (LE), defendemos, que no es 

suficiente con sólo hablar la LE, sino que es necesario tener conocimientos sobre las 

características fonéticas de los sonidos y de los elementos prosódicos de la LE y de la 

lengua materna (LM) de los aprendices así como también nociones sobre la producción, 

la percepción y la acústica del habla. La hipótesis investigada es que los libros 

didácticos, aún los de publicación  más reciente, no incorporan ejercicios que reflejen 

resultados de investigaciones sobre producción y percepción del habla en contextos de 

enseñanza-aprendizaje. El referente teórico que subyace a este trabajo es el SLM 

(Speech Learning Model) de FLEGE (1995, 1999, 2005), que, a partir de postulados e 

hipótesis, conduce a la reflexión sobre cómo son percibidos y producidos los sonidos de 

la LE. La tesis defendida es que, a partir de la reflexión sobre los resultados de la 

investigación experimental sobre la percepción y la producción del habla en lengua 

extranjera, es posible construir cimientos que transformen la manera de trabajar la 

pronunciación en los libros didácticos, en especial en los de PLE. Para realizar el 

análisis, fueron seleccionados cinco libros de Editoriales del Brasil y de la Argentina. Se 

verificó que los ejercicios de pronunciación, en su mayoría, consistían en la 

presentación de listas de palabras, conteniendo determinado sonido a los fines de la 

lectura o de la repetición de acuerdo con la pronunciación de profesor. Sólo uno de los 

libros analizados propone ejercicios de identificación de sonidos, pero ninguno de ellos 

trabaja con ejercicios de discriminación de sonidos o contempla la necesidad de 

desarrollar ejercicios que estimulen la atención a nuevas pistas acústicas que diferencian 

los sonidos en la LE y, tampoco se utilizan recursos de tecnologías de habla que 

acompañen el proceso de aprendizaje. Con base en el conocimiento surgido de 

investigaciones experienciales sobre la producción y la percepción de sonidos y en los 

fundamentos teóricos del SLM son discutidos posibles caminos para el trabajo con 

pronunciación en el contexto de LE. 

Palabras clave: adquisición de segunda lengua, pronunciación, portugués lengua extranjera 
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INTRODUÇÃO 

 

"Estamos vivendo uma nova fase que 
demanda um novo olhar sobre a língua 
portuguesa, colocando-a como fator de 
unidade ou composição política” (Gilvan 
Müller de Oliveira, presidente do IILP, 
2010) 

 

 

O interesse pelo ensino de Português Língua Estrangeira (PLE) 1 tem aumentado no 

contexto internacional, em consonância com a importância que o Brasil adquiriu mais 

recentemente no cenário econômico desde que passou a configurar como uma das 

futuras potências mundiais, os BRIC (Brasil – Rússia – Índia – China). A língua 

portuguesa já é a terceira mais usada nos negócios de gás e petróleo (CORDEIRO 

2013). 

 

Esse cenário vem se determinando nos últimos anos, desde a criação do MERCOSUL2 

(Mercado Comum do Sul), em 26 de março de 1991, e da UNASUL (União de Nações 

Sul-Americanas), em 23 de maio de 2008, com entrada em vigor em 11 de março de 

2011 (MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES, 2013), cujo objetivo é: 

 “construir, de maneira participativa e consensual, um 
espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico 
e político entre seus povos. Prioriza o diálogo político, as 
políticas sociais, a educação, (...) entre outros, com vistas a 
criar a paz e a segurança, eliminar a desigualdade 
socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação 
cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no 
marco do fortalecimento da soberania e independência dos 
Estados.” 

  

No aspecto educação, referido na citação acima, está inserido o ensino de idiomas. A 

língua portuguesa está isolada na América do Sul em relação à língua espanhola; o 

Brasil é um dos poucos países que não tem Espanhol como língua oficial, ao lado de 

Suriname, Guiana e Guiana Francesa, que falam Holandês, Inglês e Francês, 

                                                           
1 Neste trabalho, o ensino de Português como Segunda Língua e o ensino de Português como Língua 
Estrangeira serão referidos como “língua estrangeira”. Esta decisão levou em conta um panorama parcial 
sobre o ensino da língua portuguesa, que será discutido no capítulo 1. 
2 Este trabalho não se propõe a discutir a realização da proposta do MERCOSUL, o qual algumas vezes é 
visto como “uma união progressivamente dificultada pelas crises monetárias” (FANJUL 2002:23); a 
intenção desse trabalho é apenas tentar estabelecer o início do aumento da importância do estudo dos 
idiomas da região. 
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respectivamente. No entanto, a extensão geográfica e o número de habitantes fazem que 

o idioma tenha representatividade na região.  

 

No transcurso desse trabalho, aconteceram dois encontros internacionais para discutir 

políticas linguísticas, a I Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa 

no Sistema Mundial (Brasília, 2010), que definiu o Plano de Ação de Brasília (PAB) e a 

II Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial 

(Lisboa, 2013), que definiu o Plano de Ação de Lisboa (PAL). Entre as duas 

conferências, e como consequência do PAB, realizaram-se quatro colóquios, na Cidade 

da Praia (Cabo Verde), Maputo, Brasil e Luanda para discussão e implementação do 

plano.  

 

Outro aspecto que também deve ser mencionado é que este trabalho está sendo 

finalizado na fase dos preparativos para a Copa do Mundo e das Olimpíadas. A língua 

portuguesa, portanto, tem sido colocada em evidência no cenário internacional também 

na área esportiva.  

 

A língua vem ganhando espaço e importância até nos meios de comunicação. A 

Columbia Journalist Review, uma das revistas de jornalismo mais importante e influente 

no mundo, passou a ter uma edição trimestral em português (ALISSON 2012a). O canal 

regional de televisão Extremadura, na Espanha, tem um programa semanal chamado 

“Falamos português” (AGÊNCIA LUSA 2013a). Os jornais EL PAÍS, um dos 

principais da Espanha, e CLARIN, um dos principais da Argentina, passaram a oferecer 

aos seus leitores, desde 2013 e em sua versão on-line, parte de suas notícias em 

português, abrangendo tanto notícias locais como internacionais.  

 

Na Internet, o português já é a quinta língua mais usada. Se forem analisadas as redes 

sociais – Facebook e Twitter –, é a terceira mais utilizada (CORDEIRO 2013). Na outra 

rede social, Orkut, a comunidade brasileira, e consequentemente o uso do português, era 

bastante significativa. Cabe mencionar a criação de uma rede social lusófona em junho 

de 2013, a plataforma virtual Ollá+ [lê-se: Ollá mais] que tem como objetivo reunir os 

falantes de português dos quatro cantos mundo.  
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FIGURA 01: Página inicial da rede social lusófona Ollá+ (OLLAMAIS 2014) 

 

Idealizada por dois portugueses, o jornalista Luís Bizarro e o programador Web Jorge 

dos Santos, a plataforma já tem mais de 900 membros ativos e foi criada para dar a 

possibilidade de potencializar as trocas culturais e intelectuais entre os falantes da 

Língua Portuguesa (AGÊNCIA LUSA 2013b). 

 

 
FIGURA 02: Informação sobre a rede social lusófona Ollá+ (OLLAMAIS 2014) 

 

No âmbito das representações internacionais, infelizmente, a língua portuguesa ainda 

não é oficial na ONU. O objetivo agora, segundo CORDEIRO (2013) é ter o português 

como língua de trabalho (com tradução simultânea nas intervenções). Ao conquistar o 

estatuto de língua oficial, haverá a disponibilização de todo o material e documentação 
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também em português. A língua portuguesa já é oficial no MERCOSUL, na União 

Africana e na Comunidade Europeia.  

 

Com relação à produção acadêmica, CARVALHO, M. (2013) defende a ideia de que 

haja mais trabalhos publicados em língua portuguesa. A partir da comparação de que o 

alemão e o francês são línguas de referência, argumenta que tanto o português como o 

espanhol também poderiam ser, dado o número de países que as adotam como língua 

oficial, com comunidades espalhadas pelo mundo e universidades com significativa 

produção acadêmica. Assim sendo “publicar em português ou em espanhol é publicar 

em línguas internacionais” (CARVALHO, M., 2013:1). Sem desconsiderar que a 

publicação em inglês é uma condição para a internacionalização da pesquisa, considera 

que:    

“... seria um erro reduzir a produção e a circulação de 
conhecimento científico a uma única língua veicular. 
Também o latim o foi durante séculos, acabando destronado 
pelo uso do vernáculo. Não há razão para crer que os 
processos históricos de hegemonia e contra-hegemonia de tal 
ou tal língua na comunicação científica estejam encerrados. 
Pelo contrário, é plausível que a atual “correlação de forças” 
se altere num futuro mais ou menos próximo.” 
(CARVALHO, M., 2013:1) 

 

A emergência de falar, aprender e ensinar a língua portuguesa está estabelecida. Há 

várias iniciativas, mas não se sabe ainda quais serão duradouras. Na área educacional, 

em 2013 também foi inaugurado o Portal do Professor de Português Língua Estrangeira 

(PPPLE) durante a II Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no 

Sistema Mundial (Lisboa, 2013), o qual contém propostas de atividades com todas as 

variantes da língua portuguesa. O portal é uma das realizações previstas no PAB (Plano 

de Ação de Brasília, 2010). 

 

O ensino de Português no exterior tem longa tradição - talvez sendo até mais conhecido 

que o ensino dentro do país -, principalmente com o apoio do governo brasileiros aos 

antigos e famosos CEBs (Centros de Estudos Brasileiros) que funcionavam junto às 

embaixadas no exterior. Para citar exemplos pontuais, o ensino da língua portuguesa no 

Japão existe há muitos anos e voltou a ter importância recentemente (ARAUJO 2008; 

ALISSON 2012b). Já na Espanha, a comunidade independente da Estremadura, 

declarou em novembro de 2013 a urgência da inclusão do Português na política 
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educativa desta comunidade autónoma espanhola. Em alguns centros educativos da 

região, o português é o segundo idioma no Ensino Fundamental (Primaria) e terceiro no 

Ensino Médio (Secundaria). O responsável pela área de educação, César Díez Solís, 

afirma que estão “a dar passos importantes para potenciar o português. Não apenas pela 

proximidade com Portugal, mas pela dimensão que está a adquirir a língua portuguesa a 

nível internacional, com a projeção de países emergentes como Brasil” (AGÊNCIA 

LUSA 2013a). No Reino Unido, há 11 escolas que oferecem o ensino de Português na 

grade curricular (AGÊNCIA LUSA 2013c) e em Londres deve ser aberta uma escola 

bilíngue em 2014 (AGÊNCIA LUSA 2012; AGÊNCIA LUSA 2014). 

 

O perfil dos alunos tem se modificado nos últimos anos nos institutos de idiomas no 

exterior. Se antes os alunos buscavam aulas de português visando o turismo ou a leitura 

dos romances, atualmente é comum encontrarmos executivos que começam a estudar 

por participarem de relações comerciais entre os países, estudantes com o projeto de 

estudar no Brasil e, logicamente, as pessoas que querem visitar o país pelos eventos 

esportivos. Passou a ser, também e pelo ensino nas escolas no exterior, escutar que 

crianças estão aprendendo o idioma. 

 

Dentro do Brasil, embora este ramo de ensino sempre tenha existido, ainda é recente a 

divulgação de cursos. Quase como uma área invisível, até bem pouco tempo, era 

somente a partir da convivência com estrangeiros que se sabia sobre a área. 

CRISTÓFARO-SILVA (1999) ao falar das áreas de trabalho que requerem formação 

em linguística e, especificamente, em fonética e fonologia, comenta, apenas, entre 

outras atividades, sobre o “ensino de língua materna” e sobre o “ensino de língua 

estrangeira”. Neste tópico, coloca: 

“o professor de língua estrangeira deve conhecer bem a 
língua que ensina e ser capaz de compará-la ao português. A 
comparação permite avaliar problemas de interferência 
linguística de uma língua na outra e formular propostas de 
bloquear tal interferência. Formação: Graduação em Letras – 
português e outra língua” (CRISTÓFARO-SILVA 1999:21) 

 

No século XXI, é crescente a divulgação e o número de aulas de Português como língua 

estrangeira (doravante PLE) e de Português como Segunda Língua (doravante PL2), 

sendo, no país, mais comum o ensino particular que a formação de grupos. O Brasil 

ainda não tem a tradição de receber um grande número de alunos que buscam 
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especificamente a aprendizagem da língua portuguesa, como acontece na Espanha, para 

a aprendizagem do Espanhol, ou nos Estados Unidos ou na Austrália, para o inglês. 

Mas, felizmente, esse cenário está se modificando com a crescente oferta de cursos de 

verão nas universidades, como é o caso da PUCSP, e o aumento do número de alunos 

no programa de mobilidade ou intercâmbio, graças aos convênios firmados entre 

universidades e, aos poucos, vão se instituindo aulas de PLE para que esses estudantes 

possam acompanhar plenamente as aulas e aproveitar melhor seu período de 

permanência no país. O Brasil está sendo visto como a terra de oportunidades 

(MARTÍN, M.; BEDINELLI, 2012). 

 

Neste cenário de crescente interesse pela língua estrangeira, surge a necessidade de se 

pensar em materiais didáticos. Entre os recursos didáticos, o livro continua sendo o 

primeiro ponto a ser definido e, ainda nos dias atuais, há a crença, por parte dos alunos e 

até de professores, que sem livro a aula não é “séria”, que não houve preparação da 

aula.  

 

Decidir por um livro ainda é uma tarefa relativamente simples em PLE, pela razão de 

que o número de livros didáticos para o ensino dessa língua estrangeira é reduzidíssimo, 

se o compararmos com os títulos para inglês e, até mesmo o espanhol. A biblioteca para 

PLE é ainda muito pequena, tanto em títulos de materiais didáticos, como de livros 

teóricos, necessários para a formação do professor. 

 

Em PLE, o número de publicação de livros didáticos tem se mantido estável, 

ultimamente com um novo título a cada dois anos aproximadamente e sempre com a 

reedição dos livros considerados clássicos, os quais algumas vezes vêm com alguma 

atualização, como a mudança de suporte (passar de fita cassete para CD) ou a 

atualização ortográfica. Os novos títulos geralmente são pouco divulgados, geralmente 

ficando restritos a uma universidade ou instituto de idiomas. Essa realidade não é 

contemporânea porque MORITA (1988) já indicava a necessidade de produzir materiais 

mais atualizados, atraentes e motivadores, uma realidade ainda longe de ser totalmente 

modificada, pois a “limitação de material didático específico” (MORITA 2001:50) 

ainda continuava vigente 13 (treze) anos mais tarde e, atualmente, dentro do mercado 

editorial brasileiro. 
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Com base no levantamento efetuado para seleção dos livros para análise nesta tese, foi 

verificado que os livros publicados visam desenvolver não só as quatro habilidades em 

língua portuguesa, (falar, compreender, ler e escrever), mas também funções da 

linguagem e, ainda, abordar aspectos culturais e fatores interculturais. Tudo num espaço 

entre 100 e 200 páginas, aproximadamente, que é a quantidade de folhas presente em 

cada livro. Raros são os livros divididos em volumes, como acontece com o inglês e no 

espanhol, que geralmente apresentam dois ou três volumes: básico, intermediário e 

avançado. 

 

O livro didático, nas palavras de MORITA (1988:65), “alivia a tarefa de planejamento 

do professor, pois todo autor de material didático (...) faz um planejamento geral do 

curso”. É sabido que na rotina de trabalho da sala de aula, há muitos temas a serem 

trabalhados. É necessário fazer uma seleção e estabelecer uma sequência dos conteúdos, 

priorizando algum aspecto. Infelizmente, e utilizando as palavras de GIL (2007: 31), a 

pronúncia é o aspecto mais desconsiderado no ensino de línguas estrangeiras. WIEL 

(2001:59) comenta que “o sotaque diferente estimula os ouvidos que, por sua vez, 

começam a vasculhar os outros níveis de linguagem para colher (...) ‘erros”, sejam 

estruturais, sejam gramaticais. Folheando os livros didáticos para PLE, observa-se 

rapidamente que há um número considerável de exercícios de gramática. No entanto, os 

de pronúncia, não.  

 

Para trabalhar a pronúncia é necessário conhecer sobre a produção, percepção e acústica 

da fala; esses requisitos as pessoas que se dedicam à Letras geralmente carecem. Um 

professor de língua estrangeira deve conhecer o funcionamento dos órgãos 

articulatórios, as características fónicas de, ao menos, da língua que está ensinando (GIL 

2007: 30).  

 

Além de saber como cada som é articulado de modo isolado, é necessário lembrar que a 

fala é coarticulada e o contexto fonético influi na realização dos elementos fônicos. 

Portanto, “ensinar isoladamente e descontextualizados os sons ou as palavras é um 

procedimento que não está de acordo com as interações comunicativas” (GIL 2007: 15). 

 

Devemos também considerar a especificidade do ensino de Português para falantes do 

Espanhol dada a semelhança de vocabulário e de estruturas que há entre essas línguas 
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irmãs, o que leva a uma “despreocupação” com os aspectos fonético-articulatórios 

(HOYOS-ANDRADE 1994; ALLEGRO 2004; SANDES 2010).  

 

Outro ponto a ser considerado é que, com o desenvolvimento das tecnologias de fala, 

muitas pesquisas puderam ser realizadas, o que permitiu um avanço no conhecimento 

em ensino-aprendizagem de sons em língua estrangeira. Adaptando as palavras de 

SILVA (1999:10), “se essas publicações refletem realmente mudanças nos livros 

didáticos em si é outra questão”. 

 

Dado o cenário que se descortina para o ensino de PLE, a importância dos livros 

didáticos nesse contexto e o interesse pelas questões de pronúncia, esta tese como 

objetivo analisar como o ensino de pronúncia é trabalhado em livros didáticos de 

Português como Língua Estrangeira, detendo-se em cinco livros que estão disponíveis 

no mercado e são publicados por editoras brasileiras ou argentinas. A opção por editoras 

argentinas além das brasileiras deve-se ao interesse que move este trabalho: o ensino de 

português como língua estrangeira para falantes nativos do espanhol, e, de maneira 

especial, no contexto argentino. Por isso, excluíram-se livros de outros países, como o 

livro publicado na Espanha em 2012, “Português para Espanhóis”, de ARREGUI 

GALÁN, María José; SILVA, José Lucimar Lourenço. 

 

Como objetivos específicos desta pesquisa, estabelecem-se: 

• Verificar se há propostas de exercícios para o desenvolvimento da identificação 

e discriminação de sons; 

• Observar se há explicitações sobre as maneiras de produzir o som; 

• Constatar se os inventários de sons do português e seus alofones são 

apresentados; 

• Verificar se as características prosódicas são consideradas; 

• Analisar se os exercícios apresentam vinculação com a unidade didática; e 

• Observar se os recursos, ferramentas ou tecnologias de fala disponíveis na 

atualidade são sugeridos. 
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Para contemplar esses objetivos, estabelecem-se as seguintes etapas de pesquisa: 

• Levantamento dos livros didáticos de Ensino de Português como Língua 

Estrangeira disponíveis no mercado editorial no Brasil e na Argentina; 

• Seleção dos livros para análise; 

• Análise dos livros nos seus aspectos gerais, considerando o índice, a 

apresentação, as unidades e os anexos e nos aspectos específicos relacionados a 

exercícios com a pronúncia dos sons em Português;  

• Verificar se conhecimento fornecido pelas pesquisas em percepção e produção 

de sons e impulsionado pela utilização das novas tecnologias de fala se refletem 

na proposição de exercícios para ensino de pronúncia dos sons do Português nos 

livros selecionados para análise. 

 

A hipótese a ser investigada neste trabalho é a de que mesmo os livros mais recentes 

não incorporam exercícios que reflitam resultados de pesquisa sobre produção e 

percepção de fala em contexto de Língua Estrangeira. Essas pesquisas construíram um 

conhecimento impulsado pelo extraordinário desenvolvimento dos estudos fonético-

acústicos a partir da década de 70 do século passado.  

 

O referencial teórico que embasa este trabalho é o SLM (Speech Learning Model) de 

FLEGE (1995, 1999, 2005). A escolha do modelo foi motivada pela necessidade de se 

pautar por postulados e hipóteses que guiassem a reflexão sobre como são percebidos e 

produzidos os sons da língua estrangeira. 

 

Ressalta-se que o SLM, diferentemente dos outros modelos só focados na percepção, 

tais como o PAM, modelo de assimilação de BEST (1994,1995) e o modelo do Imã da 

língua Nativa de IVERSON & KUHL (2000) ou de modelos direcionados 

exclusivamente para a compreensão dos processos de produção, como o modelo 

bilíngue de produção de fala de DE BOT (1992) adaptado do modelo de produção de 

LEVELT (1989), é um modelo de natureza fonética que aborda os vínculos entre 

produção e percepção em contexto de LE e postula que a razão dos aprendizes de não 

conseguirem um desempenho “native like” em termos de produção de fala está 

relacionado com os estágios iniciante e intermediário em relação à percepção de sons 

em LE. 
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O modelo SLM debate questões sobre o vínculo entre percepção e produção de sons por 

meio de trabalhos experimentais nos quais são estudados como falantes de línguas 

estrangeiras adquirem o inglês. Entre as línguas estrangeiras faladas pelos aprendizes 

estudados, estão o italiano, o japonês, o espanhol, o holandês, o sueco, o finlandês, o 

francês, o árabe, o mandarim, o alemão, o coreano e o estoniano. 

 

A tese que se defende neste trabalho é a de que a partir da reflexão sobre os resultados 

da pesquisa experimental sobre a percepção e a produção de fala em LE, 

disponibilizados na literatura fonética nas últimas décadas e com o apoio do SLM, é 

possível construir balizas que transformem radicalmente a maneira de trabalhar a 

pronúncia nos livros didáticos em LE, mas especificamente no contexto de PLE. 

 

O capítulo 1 discorre sobre o contexto da língua portuguesa como língua estrangeira e 

como segunda língua. Por meio da apresentação de um panorama, aborda em relação ao 

PLE, a formação do professor, as universidades que oferecem cursos de formação, os 

contextos do ensino, as associações de professores e algumas políticas governamentais, 

o contexto do MERCOSUL e tópicos sobre o material didático. 

 

O capítulo 2 expõe sobre o modelo SLM de aquisição de língua estrangeira / segunda 

língua e aborda sobre o ensino da pronúncia e o da compreensão oral e a utilização de 

tecnologias de fala no contexto de LE. 

 

O capítulo 3 apresenta o inventário de sons e aspectos da prosódia do português 

brasileiro e finaliza com algumas características de pronúncia do hispanofalante ao falar 

português. 

 

O capítulo 4 especifica a metodologia utilizada nesse trabalho para a análise dos livros 

didáticos, detalhando os critérios adotados e as etapas realizadas para contemplar os 

objetivos propostos nesta introdução. 

 

O capítulo 5 identifica, nos livros didáticos para o ensino de Português como Língua 

Estrangeira a partir dos tópicos definidos na metodologia, a abordagem fonética adotada 
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e os exercícios propostos para desenvolver a percepção dos contrastes sonoros da língua 

portuguesa e praticar a produção desses contrastes.   

 

O capítulo 6 complementa o capítulo anterior, pois a partir dos dados colhidos nos 

livros, discute a apresentação fonética e os exercícios a luz do conhecimento teórico 

exposto nos capítulos da fundamentação teórica. 

 

As considerações finais buscam fazer uma reflexão sobre o caminho percorrido e traçar 

diretrizes a serem contempladas em uma futura elaboração de materiais. 
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1. O CONTEXTO DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE) 

 

“A língua portuguesa já não é apenas a 
língua dos povos da CPLP” (Ana Paula 
Laborinho, presidente do Instituto Camões, 
2013) 

 

 

Neste capítulo, será feito um panorama sobre ensino da língua portuguesa como língua 

estrangeira3 na atualidade, considerando a formação do professor, o contexto das aulas, 

a especificidade do ensino de línguas próximas, a avaliação de proficiência do idioma 

Português, além de comentários sobre o material didático para o ensino de PLE. 

 

 

1.1 O ensino de PLE: efervescências 

 

O ensino de língua portuguesa como língua estrangeira (EPLE) tem crescido e se 

especializado nas últimas décadas. ALMEIDA FILHO (2001b) já comentava esse 

aumento do ensino de Português para falantes de outras línguas, mas a real 

consequência desse crescimento é o aumento da visibilidade desse segmento de ensino, 

com a apresentação de novas ideias, formulação de projetos, desenho de materiais, 

diagnósticos de grupos, formação de professores, etc. (ALMEIDA FILHO 2007a:33).  

 

Considerando essa importância e o crescimento da área, verificou-se a necessidade de 

ações de natureza acadêmica, as quais, focalizando teoria e prática, levam a uma 

formação e a compreensão das demandas e de variáveis contextuais contemporâneas 

desse campo e, consequentemente, resulta no aperfeiçoamento dos processos de ensinar 

e de aprender português como língua estrangeira (CARPE 2013). Entre essas ações, 

estão os encontros de professores e os congressos/colóquios/simpósios. 

 

                                                           
3 Como mencionado anteriormente, neste trabalho será considerada a expressão “língua estrangeira” 
como sinônimo de “segunda língua” e “língua adicional”, embora se conheça a diferença entre as 
expressões, explicitada em 1.1. Optou-se por língua estrangeira porque é o termo mais conhecido entre os 
professores não vinculados a carreira acadêmica, com o intuito de este trabalho possa, ao ser encontrado 
em alguma “busca”, despertar futuros pesquisadores. 
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O aumento no número de congressos nesta área é significativo desde o 1º Seminário 

SAPEC (Seminário de Atualização em Português para Estrangeiros e Culturas 

Lusófonas), em 1996, com o apoio da UNESCO, União Latina, Ministério da Educação 

e do Desporto e da Universidade Estadual de Campinas e que resultou na publicação 

Parâmetros Atuais para o Ensino de Português Língua Estrangeira (ALMEIDA 

FILHO 1997a). Entre os congressos, destacam-se os CONSIPLE (Congresso da 

Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira), de frequência anual (SIPLE 

2013) e cujas localidades podem ser conferidas em VIANA (2008), e o colóquio 

internacional “A internacionalização da língua portuguesa: concepções e ações”, que 

articulou pesquisadores, agentes públicos e entidades dedicadas à questão da 

internacionalização do português e foi promovido conjuntamente pela ANPOLL e pelo 

Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), com o apoio da CAPES e da 

UFSC. No exterior, todos os congressos da AAPP (Asociación Argentina de Profesores 

de Portugués) que acontecem na Argentina a cada dois anos em uma cidade diferente. 

 

Podemos citar, ainda, I SIMELP (Simpósio Mundial da Língua Portuguesa, 2008), I 

Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial 

(Brasília, 2010), o 1º SIMPLESH (Simpósio de Português Língua Estrangeira, Segunda 

ou de Herança, UFSCar, 2010), o 1º SINEPLA (Simpósio Internacional sobre o Ensino 

de Português como Língua Adicional, UFRGS, 2012), VII Jornadas de Língua e Cultura 

Lusófonas (Espanha, 2013), a II Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua 

Portuguesa no Sistema Mundial (Lisboa, 2013) e o IV CARPE (Colóquio Ação e 

Reflexão em Português para Estrangeiros, UFSCar, 2013). Os Colóquios Ação e 

Reflexão em Português para Estrangeiros, cuja primeira edição foi em 2010, têm como 

objetivo apresentar e discutir questões relacionadas à teoria e à prática. Tratam-se de um 

espaço acadêmico para compartilhar conhecimento e trocar experiências relacionados à 

pratica pedagógica e à formação docente, tendo, como foco, distintos aspectos e 

variáveis contextuais do ensino-aprendizagem de português para falantes de outras 

línguas (CARPE, 2013). Embora estejam relacionados a uma disciplina de formação de 

professores, Ensino de Português para Estrangeiros: contextos e práticas, outros 

pesquisadores da universidade e de outras instituições participam do evento.  
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O Português é falado em muitos países4.  É considerada como língua oficial, instância 

em que é reconhecida por um Estado em sua carta magna, em Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Esses 

países são conhecidos como sendo a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). STÖRIG (1990) faz um panorama do papel e da origem da língua portuguesa 

nesses países.  

 

O idioma também é falado em Macau (China), Goa, Damão e Diu (Índia), como língua 

residual, ou seja, uma língua sem escolarização, mas presente na memória cultural 

(STÖRIG 1990; CRISTÓFARO-SILVA 1999; CUNHA 2007a). TEIXEIRA E SILVA 

& MOUTINHO (2010) trazem um breve histórico e o panorama do ensino da língua 

portuguesa em Macau, a qual é vista como Português como Língua Não-Materna 

(PLNM).  

 

Também há de mencionar que também é língua de herança em comunidades formadas 

por imigrantes, formando PLH (Português Língua de Herança), e constituindo um 

segmento de ensino reconhecido pelo MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

DO BRASIL. Como comenta STÖRIG (1990:119), esses núcleos dispersos pelo mundo 

“mantêm cursos, editam jornais, publicam livros, mantêm ativa e útil (...) a língua 

portuguesa”. 

 

A questão da nomenclatura é bastante ampla; a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MINAS GERAIS - UFMG e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL - UFRGS utilizam “Português língua adicional” em substituição ao termo 

“Português para Estrangeiros” para referir-se ao curso oferecido aos intercambistas 

estrangeiros de instituições parceiras da das universidades e aos professores ou 

pesquisadores estrangeiros que desenvolvem atividades na Universidade. 

 

O termo língua adicional tem sido usado para ressaltar o acréscimo de qualquer língua a 

outras que a pessoa já possui em seu repertório. A visão que está subjacente é atuação 

dos indivíduos e a comunicação na vida contemporânea como transcendentes às 

                                                           
4 Recomenda-se o documentário “Língua: vidas em português” (105 minutos), dirigido por Victor Lopes. 
Foi co-produzido por Brasil e Portugal e filmado em seis países (Brasil, Moçambique, Índia, Portugal, 
França e Japão). 
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fronteiras físicas nacionais, de modo que a distinção entre nativo/estrangeiro ou 

primeira/segunda língua perde seu sentido. 

 

O quadro a seguir apresenta um panorama parcial da situação do ensino da língua 

portuguesa, já que não contempla o PLH e a questão da língua adicional. 

 

 
  QUADRO 01: Panorama do ensino de português. (CUNHA 2007a:28) 

 

Diante desse panorama e com base no quadro anterior, este trabalho abordará 

simultaneamente o “ensino de português como segunda língua”, por comentar sobre o 

ensino dentro Brasil, e “como língua estrangeira ensinado no exterior”, por fazer 

referências ao ensino de português na Argentina. No entanto, como já mencionado 

anteriormente, utilizará o termo “língua estrangeira” e a sigla PLE para ambos casos.   

  

Com relação aos termos aprendizagem e aquisição, será feita uma divisão didática 

seguindo as ideias de KRASHEN (1982) em que será considerada aprendizagem 

quando envolver um processo de reflexão sobre a língua, promovido pela situação 

formal de sala de aula, por meio das explicações do professor e entendimento sobre o 

uso e as características do idioma. Já aquisição será quando houver um processo de 

internalização inconsciente, pois o desenvolvimento da competência linguística é 

resultado das experiências de comunicação significativas provenientes de situações 

reais. Apesar da diferença, na observação diária de sala de aula, fica difícil determinar a 

procedência exata de cada função, estrutura, vocabulário, etc., utilizado pelo aluno, pois 
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também haveria de considerarem-se as questões individuais de cada aluno, como sua 

motivação, sua facilidade de imitação, sua capacidade de sistematização de estímulos e 

sua rapidez em internalizar conteúdos. 

 

 

1.2 O ensino de PLE e a formação de professores 

 

É necessário ressaltar que o ensino de língua para estrangeiros é diferente do ensino de 

língua materna (CUNHA 2007a:13) porque envolve processos diferenciados. O 

aprendiz já tem incorporada uma língua materna e a língua estrangeira, 

impreterivelmente, será aprendida a partir de uma comparação de semelhanças e 

diferenças com a primeira língua que possui e, se houver aprendido (ou souber) outras, 

com essas também. 

 

O objetivo do professor de PLE, segundo ALMEIDA FILHO (1997b:13) é “abordar ou 

ocupar-se do ensino de uma nova língua significa, entre outras coisas, tratar de enfocar, 

conceber, dar direção, aproximar-se de, acercar-se de, encaminhar, dar forma e sentido à 

tarefa de auxiliar profissionalmente aqueles que se candidatam a aprender essa língua-

alvo”. Não apenas isso: o desafio do profissional do EPLE, segundo FERREIRA, I. 

(2001:47), é a “interculturalidade, buscando perceber as diferenças étnicas e culturais, 

para que nessa integração em processo possamos interagir num clima de respeito, 

entendimento e aprendizagem em direção à alteridade e à revitalização da própria 

cultura brasileira”. 

 

O trabalho do professor acontece, portanto, num ambiente repleto de variáveis, como a 

visão de ensino-aprendizagem do próprio professor, a abordagem encontrada no livro 

didático adotado, as posições de colegas e superiores, a cultura de aprender dos alunos e 

a orientação de ensino que marca a tradição da escola. Nesse panorama, inclui-se, ainda, 

a influência dos filtros afetivos tanto do aluno quanto do professor (ALMEIDA FILHO 

1997b:13).  

 

Atuar na área de EPLE, de acordo com ALMEIDA FILHO (2007a:34-35), significa 

tanto desenvolver atividades quanto estudar os processos de aprender e ensinar 

português em distintos e específicos contextos, aprendendo a pesquisar e discutindo 
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ideias a partir das leituras, participando de encontros e pertencendo a uma associação de 

professores. Em resumo, formação e intercâmbio de ideias. Os professores de idiomas 

deveriam ser capazes de explicar o motivo de ensinarem de determinada maneira e por 

que os alunos aprendem dessa forma (ALMEIDA FILHO 1997b:13).  

 

SILVA (1999:9) comenta sobre uma conversa que teve com Almeida Filho sobre 

métodos de ensino. Nesta conversa, Almeida Filho diz que se perguntassem para 

professores sobre o método que usavam, a resposta seria que “possuem um método 

próprio, que utilizam uma mistura de métodos, um método eclético ou ainda um pouco 

de cada”.   

 

ROCCA (2011) chama a atenção que, perante as novas tecnologias de fala, o professor 

deve ter um posicionamento consciente sobre a escolha do modelo teórico apropriado e 

tomar a decisão de qual abordagem de ensino é mais eficaz para um grupo específico de 

alunos. 

 

Com relação ao intercâmbio de ideias, esse poderia acontecer em forma de troca de 

experiências. LLISTERRI (2003) comenta que os professores deveriam avaliar o 

trabalho que realizam e compartilhá-lo com colegas ou em uma publicação. Para isso, 

deve-se ser feita a descrição do problema que se pretende tratar ou corrigir, partindo da 

análise da interlíngua e, se possível contendo dados da língua materna do aluno. O passo 

seguinte é enumerar as estratégias de correção adotadas, sendo no caso da fonética, 

justificando os contextos fonéticos escolhidos. Em seguida, incluir os exercícios 

propostos, sua proposta comunicativa, os enunciados da tarefa e a descrição da 

aplicação. Deve-se, também, incluir as anotações do professor sobre a utilidade do 

exercício aplicado para resolver o problema selecionado. 

 

Com relação à formação, COSTA (2001:101), em consonância com MORITA (2001), 

afirma que “fica patente a necessidade de especialização dos professores, não bastando 

a boa vontade e o improviso, que geram insegurança e pouco aproveitamento”. No 

entanto, como expõe MORITA (2001:50), os “cursos para preparar professores de 

Português como língua estrangeira, tanto em nível de graduação ou de especialização, 

são reconhecidamente escassos. Além disso, os materiais didáticos específicos 

publicados não formam um amplo e variado espectro.” A consequência dessa realidade 
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é que “as dificuldades tais como a limitação de material didático ou a falta de cursos 

profissionalizantes para os professores de PLE, ao invés de desencorajá-los, 

estimularam-nos a buscar soluções individuais” (MORITA 2001:50). Assim sendo, “na 

prática, os professores têm-se feito (...) na forma de verdadeiros autodidatas (...) usando 

seus conhecimentos de outras áreas e/ou do ensino de outras línguas” (MORITA:51). 

 

Os cursos universitários para a formação do professor de português como língua 

estrangeira no Brasil são poucos. A Universidade de Brasília - UnB (UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA 2013) oferece a graduação em licenciatura para Português do Brasil 

como Segunda Língua como uma habilitação do curso de Letras. O Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada (PGLA) dessa universidade também costuma 

oferecer disciplinas como curso de verão, aceitando alunos de outras universidades e 

formações, sempre na modalidade de “aluno especial”. Outra universidade que oferece 

formação é a Universidade Federal da Bahia – UFBa (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA 2013), em que há a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa em nível 

de Stricto Sensu, na linha de pesquisa Aquisição, Ensino e Aprendizagem de Línguas. 

Há, também, a UFSCar (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 2013), que 

tem apresentado uma atuação sistemática na área, oferecendo uma disciplina de 

graduação (Ensino de português para estrangeiros: contextos e práticas) e a 

possibilidade de desenvolvimento de pesquisa na graduação e na pós-graduação 

(mestrado e doutorado). 

 

Para completar, está a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUCRJ que 

oferece uma especialização Lato Sensu em três semestres, totalizando 360 horas. Em 

2013 estava na sua 7ª turma. A grade curricular oferece as seguintes disciplinas: 

Português como Língua Estrangeira I, Revisão Gramatical do Português como Língua 

Materna e A Língua Portuguesa no Mundo (Primeiro Semestre); Português como 

Língua Estrangeira II, Português como Língua Estrangeira III, Português Oral e 

Escrito: produção e compreensão e Pesquisa Orientada para a Monografia (Segundo 

Semestre); Fundamentos da Linguística e da Linguística Aplicada, Didática, 

Metodologia e Prática do Ensino do Português como Língua Estrangeira e Pesquisa 

Orientada para a Monografia (Terceiro Semestre). 
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Em outras universidades também há a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa 

nos programas de pós-graduação, sempre dependendo da aceitação e disponibilidade do 

orientador. 

 

Os cursos de Letras/Português só tem preparado o aluno para o ensino de Português 

como Língua Materna, que tem outro foco e é a especialidade mais necessária no 

mercado de trabalho. Algumas vezes, e esporadicamente, oferecem a possibilidade de 

cursar “Português Língua Estrangeira” como uma matéria optativa/eletiva, sempre 

sujeita a um número mínimo de inscritos. 

 

A formação oficial também pode ser feita no exterior5, e para isso, tomaremos como 

exemplo a Argentina. Neste país, é possível formar-se como professor de português, a 

nível universitário, em seis universidades nacionais, que são: Universidad Nacional del 

Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de 

Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR), Universidad 

Nacional de Misiones (UNAM) e Universidad Nacional de Rosario (UNR). A Argentina 

também oferece a formação a nível “terciário” (cursável depois do Ensino Médio, mas 

sem ser universitário), público e particular. Algumas instituições são o Professorado do 

IES en Lenguas Vivas "Juan R. Fernández" (INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS "JUAN R. FERNÁNDEZ" 2013), ENS em 

Lenguas Vivas "Sofía E. B. de Spangenberg" (ENS EN LENGUAS VIVAS "SOFÍA E. 

B. DE SPANGENBERG" 2013), Centro Cultural Brasil-Argentina, que é a antiga 

FUNCEB, (CENTRO CULTURAL BRASIL-ARGENTINA 2013) na cidade 

Autônoma de Buenos Aires. Em Campana, Província de Buenos Aires, está o Instituto 

Superior de Formación Docente N° 116 “Dr. Eduardo Costa” (INSTITUTO SUPERIOR 

DE FORMACIÓN DOCENTE N° 116 2013). No interior, em Jujuy, norte da 

Argentina, no Instituto de Educación Superior n°4 "Raúl Scalabrini Ortíz" 

(INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N°4 2013) e, em Misiones, o Instituto 

Hernando Arias de Saavedra (INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

HERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA 2013), para citar alguns. 

 

                                                           
5 Há várias universidades no mundo que oferecem a graduação em língua portuguesa. Um exemplo de um 
país mais longe geograficamente, é o Japão, com quatro universidades que ensinam a língua portuguesa. 
Entre elas, está a de Universidade de Osaka no Japão, cuja graduação dura quatro anos (ALISSON 
2012b).  
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Diante desse panorama, atualmente, é mais fácil formar-se professor de PLE no país 

vizinho que dentro do próprio país. No entanto, as universidades brasileiras oferecem 

mais possibilidades de desenvolver pesquisas relacionadas à área, principalmente como 

pós-graduação. 

 

 

1.3 Os contextos de ensino de PLE e as características dos alunos 

 

O ensino de idiomas pode acontecer em dois ambientes: no país em que se fala o idioma 

(também chamado de contexto de imersão) ou em outro país (no exterior). ALMEIDA 

FILHO (2001b) comenta que o crescimento do EPLE tem sido equilibrado nesses 

ambientes. No contexto de imersão, a pessoa é exposta ao idioma constantemente, 

necessitando comunicar-se com gente que, às vezes, só fala a língua meta ou que a 

única língua em comum é a do país, caso desconheçam o inglês, língua cujo ensino-

aprendizagem é mais comum. Há universidades, que costumam receber estudantes de 

intercâmbio, e escolas de idiomas que oferecem cursos para a comunidade. Segundo 

ALMEIDA FILHO (2007b:41), há cursos regulares de PLE nas universidades de Porto 

Alegre, Santa Maria, Florianópolis, Curitiba, Campinas, São Carlos, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Pernambuco, Juiz de Fora, Niterói, Maringá, Salvador 

e Fortaleza.  

 

As turmas de PLE no Brasil apresentam a característica de serem compostas por pessoas 

de diferentes culturas, cujos idiomas apresentam diferentes graus de transparência com 

o português. FERREIRA, I. (2008:178) comenta que “a cada semestre, nos deparamos 

com alunos provenientes dos mais diversos universos linguísticos, e nos tornamos não 

só consumidores de culturas variadas, mas principalmente agentes e difusores 

culturais”.  

 

O perfil dos alunos tem variado desde estudantes que complementam os estudos em 

alguma universidade até profissionais de multinacionais como da indústria de óleo e 

gás. Essas empresas oferecem cursos de idiomas a seus funcionários dentro do pacote de 

benefícios para ele e sua família para mudarem para o Brasil, aumentando, assim, a 

demanda nas escolas de idiomas (QUAINO 2013).  
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No caso de escola de idiomas, a variedade de idade também é um fator, já que na 

universidade os grupos geralmente são formados pelos estudantes de intercâmbio, que 

compartilham a mesma faixa etária e o mesmo nível educacional (superior ou superior 

incompleto). Os grupos geralmente são pequenos e poucos, sendo que as aulas 

particulares são a modalidade mais frequentes. As aulas particulares podem ser 

realizadas na empresa, na escola ou na casa dos alunos. CUNHA (2007b:59) comenta 

que no contexto brasiliense, por causa das representações diplomáticas, “os alunos são 

oriundos de diferentes lugares do mundo e falam mais de uma língua (...). A maioria 

deles é proveniente da comunidade diplomática e, não raramente, vivem em guetos 

linguísticos, com as necessidades cotidianas intermediadas por membros da sociedade 

local que trabalham em suas equipes de serviços”.  

 

No contexto de imersão e seguindo as teorias de KRASHEN (1982), haveria uma 

mistura entre aprendizagem e aquisição da Língua Portuguesa, pois paralelamente 

ocorrem dois processos. O primeiro, inconsciente, leva ao desenvolvimento da 

competência linguística através de experiências de comunicação significativa 

provenientes de situações reais. O segundo, de caráter consciente, acontece a partir das 

explicações do professor e de reflexão e entendimento sobre o uso do idioma. 

 

Segundo CUNHA (2007b:57), a sala de aula de português como L2 “ainda é um espaço 

relativamente pouco explorado (...)”, carecendo de técnicas próprias e de pesquisas 

relacionadas à área. Isso é resultado da pouca tradição de pesquisar o que acontece no 

ensino de PLE em que, embora já aconteça há muitos anos, tinha uma área de atuação 

bastante restrita e pouco divulgada, em comparação a outros idiomas.  

 

Dentro de um percurso histórico, o ensino de Português como Língua Estrangeira, nos 

seus primórdios, seguiu os mesmos moldes do ensino de língua materna, ou seja, uma 

sistematização formal, considerando a língua por sua variedade padrão gramatical 

normativo, privilegiando as regras gramaticais e o texto literário. Os conteúdos 

ensinados, previamente programados e sem considerar as dificuldades e reais 

dificuldades dos alunos, estavam relacionados como o modelo escrito literário. A 

aprendizagem de uma língua estrangeira, portanto, resumia-se a “tradução de bons 

livros’, o conhecimento de regras gramaticais, a leitura e análise de textos literários” 

(SILVEIRA 1988:9).  
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Com o desenvolvimento de pesquisas, sentiu-se a necessidade de reformulação dessa 

forma de ensinar e houve a inclusão da parte oral do idioma, ou seja, as habilidades de 

falante/ouvinte (SILVEIRA 1988:9). Foi desenvolvido, também, o Português para fins 

específicos e, com a reformulação teórica e metodológica, se propôs um ensino 

privilegiando a interação comunicativa e que considerava o aluno como sujeito e agente 

no processo de formação (SILVEIRA 1988:10). 

 

Essa transformação se deu tanto no ensino dentro do país como no exterior. A realidade 

do ensino de PLE no exterior apresenta divergências como relação ao contexto 

brasileiro. No exterior, o aluno frequentemente tem pouco contato com a língua que está 

sendo aprendida e é comum que o aluno só tenha a oportunidade de falar este idioma 

durante o horário da aula. O ritmo de aprendizagem, portanto, é mais lento e gradual. 

Apesar das novas tecnologias permitirem um maior contato com material do novo 

idioma (músicas, notícias, vídeos, chats, etc), a situação sala de aula ainda tem sido a 

principal fonte de aprendizagem.  

 

Também é mais comum o ensino para fins específicos em que o aluno foca somente 

uma habilidade e/ou vocabulário específico. Muitas universidades, como a Universidad 

de Buenos Aires (UBA) e a Universidad de Luján, oferecem na graduação a disciplina 

lectocomprensión: Portugués.  

 

No exterior, toda a aprendizagem se dá por processos de estudo e reflexão. Este 

contexto também é conhecido por Ensino de Português para Falantes de Outras 

Línguas – EPFOL ou, ainda Ensino de Português como Língua Não-Materna - 

EPNAMAT (ALMEIDA FILHO 2007a:34). 

 

Assim como no Brasil, no exterior também há universidades e escolas de idiomas que 

oferecem cursos de Português. Na cidade de Buenos Aires, Argentina, por exemplo, é 

possível estudar português na Universidade de Buenos Aires, no Centro Universitário de 

Idiomas (CUI), na Casa do Brasil, no Centro Cultural Brasil-Argentina, no Instituto 

Horizonte Brasil, no Instituto Verde Amarelo, no Instituto Berlitz, entre outros. Dentro 

desse contexto, o grupo de alunos apresenta menos variação em relação ao idioma 

materno, sendo composto quase em sua totalidade por pessoas nascidas naquele país 
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e/ou que falam a língua local (hispanofalantes). A fluência no idioma local é um 

requisito; geralmente o aluno não é aceito num grupo se não tiver um nível mínimo de 

proficiência na língua local, sendo direcionado para “aulas particulares”. Isso permite 

que o professor foque o curso para as dificuldades específicas apresentadas por falantes 

com determinada língua materna, nos aspectos gramaticais, fonéticos e culturais.  

 

O perfil dos alunos mudou desde que COSTA (2001), em sua análise do perfil dos 

alunos de português nos CEBs (Centros de Estudos Brasileiros), localizados no exterior, 

encontrou que a maioria dos alunos estudava português porque gostava, mas não tinha 

uma ideia clara sobre o Brasil e, quando tinha, era pautada em estereótipos positivos. 

Apesar disso, a admiração pela alegria e pela musicalidade dos brasileiros continua, 

aspecto que continua na atualidade, posto que os alunos até contribuem com a música a 

ser trabalhada em sala de aula.  

 

O perfil atual do aluno de Português como Língua Estrangeira se assemelha com a 

descrição feita, no mesmo ano, por MORITA (2001). Numa análise de sete CEBs de 

diferentes países, comenta que o perfil do aluno varia em cada instituição. Os grupos 

são heterogêneos, sendo que a maioria é formada por jovens/adultos. O objetivo de cada 

aluno varia, podendo ser (a) estudar no Brasil, (b) aprender a ler no outro idioma, (c) 

conhecer mais sobre a cultura brasileira ou (d) aprender mais um idioma. De modo 

geral, o nível intelectual desses alunos é bastante alto.  

 

Apesar da semelhança com a descrição de MORITA (2001), atualmente incluem-se os 

objetivos de (e) relacionar-se melhor com os colegas brasileiros do trabalho, (f) 

trabalhar numa empresa brasileira e, momentaneamente, (g) ir aos eventos esportivos. 

 

COSTA (2001) também analisou as características do EPLE em dois CEBs. Foram 

sujeitos de pesquisa os alunos e os professores dos primeiros e dos últimos níveis do 

curso. Utilizando a pesquisa qualitativa, com gravação de aulas em áudio e em vídeo, 

observação de aulas e triangulação dos dados, a autora pesquisou sobre (a) estereótipos, 

(b) seleção de temas e tópicos como facilitadores de aprendizagem, (c) descontração e 

interação resultantes do método utilizado e (d) “conscientização de estratégias 

apropriadas, utilizadas por professores e alunos, transformando o espaço da sala de aula 

em ambiente de relação interativa de comunicação verdadeira, onde se amplia a 
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formação dos indivíduos”. Um centro utilizava a abordagem comunicativa e o outro, um 

ensino mais tradicional/gramaticalista, segundo as palavras da autora. O resultado do 

estudo é que, a partir da análise dos dados, e conhecimento destes pelos sujeitos de 

pesquisa, houve uma reestruturação de currículos e programas, reelaboração de 

materiais didáticos pelo redimensionamento da abordagem adotada pelos educadores. 

Em relação ao ensino da pronúncia, “as questões fonéticas e fonológicas (...) os 

professores dão grande ênfase nos primeiros níveis do curso” (COSTA 2001:102). 

 

É necessário informar que atualmente esses centros estão sendo extintos, sendo 

reformulados para “Centro Cultural Brasil-país”. O de Buenos Aires, Argentina, por 

exemplo, conhecido por FUNCEB (Fundação Centro de Estudos Brasileiros) funcionou 

até o dia 30 de junho de 2013 no seu tradicional edifício em Calle Esmeralda, 969, e, 

com a renovação de diretivos, professores, docentes, material didático e lugar físico, 

passou a ser chamado Centro Cultural Brasil-Argentina, agora na Avenida Belgrano. 

 

 

1.4 O PLE no contexto do MERCOSUL 

 

Assim como já colocava SILVEIRA (1988:7), no cone sul-americano houve, no âmbito 

da política internacional, a oficialização das línguas portuguesa e espanhola, levando a 

inclusão desses idiomas nos currículos escolares, o que gerou a necessidade de 

formação e titulação de professores especializados. Convém destacar que, devido ao 

MERCOSUL, está em vigência acordos bilaterais entre Brasil e Argentina que oficializa 

o oferecimento da língua do país vizinho no âmbito educativo. Afinal, “dentro desse 

contexto de integração econômica, social, política e cultural dos países do Cone Sul, 

está implícita também a necessidade de uma integração linguística na qual a 

aprendizagem do Português e do espanhol torna-se objetivo prioritário” (FERREIRA, I. 

2001:39). COSTA (2001:103) recorda que “um dos objetivos gerais de ação conjunta 

para o processo global de integração da América Latina, em especial para os países do 

MERCOSUL (...) visa o estímulo ao ensino e à divulgação das culturas nacionais, em 

estabelecimentos de ensino dos países envolvidos”. FERREIRA, I. (2001:40) 

complementa que “com o incremento dos acordos entre os países signatários do 

MERCOSUL, aumenta a conscientização de que falar ‘Portunhol’ já não é mais 

suficiente, e a integração linguística deve anteceder, ou no mínimo ser simultânea com a 
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integração cultural, a qual é vista como elemento essencial na aceleração do processo de 

desenvolvimento conjunto”. A integração cultural “vai permitir adentrar outras culturas 

e ir consolidando a identidade cultural latino-americana” (FERREIRA, I. 2001:47). 

VIANA (1997:34) comenta que “a necessidade e a demanda pela aprendizagem de 

português nos países de fala hispânica, tem contribuído para (...) a implementação de 

cursos de língua portuguesa em faculdades de direito, economia, publicidade e 

propaganda, etc.” 

 

As leis federais que selam o compromisso de ensinar a língua do país vizinho não foram 

sancionadas concomitantemente. Isso levou ao estabelecimento de diferentes prazos e 

condições para a reestruturação dos planos de ensino, resultando que, atualmente, o 

Brasil e a Argentina apresentam realidades diferentes em relação ao tema.  

 

No Brasil é a lei 11.161, de 05 de agosto de 2005 (publicada no DOU em 08 de agosto 

do mesmo ano), mas a inclusão na grade curricular vem desde 1996 aproximadamente 

quando algumas escolas passaram a ter aulas de Língua Estrangeira: Espanhol na sua 

grade de matérias, geralmente a partir da 6ª série do Ensino Fundamental. Segundo a lei, 

a inclusão é facultativa no Ensino Fundamental, mas o oferecimento é obrigatório no 

Ensino Médio, dando como prazo até 2010 para a adequação dos currículos. 

 

Na Argentina, é a lei 26.468, de 17 de dezembro de 2008, que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino do Português no Ensino Médio. O processo de 

implementação ainda está vigente, tendo como prazo o ano de 2016 para a adequação de 

todos os planos de ensino. 

 

Algumas escolas6 já oferecem a disciplina Portugués ou Lengua Extranjera: portugués.  

Podemos citar o exemplo de um colégio tradicional no bairro de Palermo que incluiu o 

ensino da língua portuguesa desde a Pré-Escola, mais especificamente para crianças a 

partir dos 4 anos) até o Ensino Médio. Para a Pré-Escola, a carga horária é de duas horas 

semanais e nos demais níveis, uma hora/aula de 40 minutos semanal no momento. No 

último ano, é feito um projeto “Viaje de Egresados” (“Viagem de Formatura”), pois os 

                                                           
6 É necessário lembrar que, na Argentina, as horas/aula são de 40 minutos. Ensino Fundamental, chamado 
de Primaria, tem a duração de sete anos, iniciando-se aos 6 anos de idade. Já o Ensino Médio, chamado 
de Secundaria, tem a duração de cinco anos. 
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alunos também fazem a tradicional viagem de formatura para Porto Seguro, na Bahia 

(ALLEGRO 2013a; ALLEGRO 2013b).  

 

Na cidade de Buenos Aires há o projeto de escolas plurilíngues. A característica dessas 

escolas é o estudo de duas línguas estrangeiras, além do ensino de língua materna, neste 

caso o Espanhol.  A carga horária varia se é o primeiro ou segundo idioma estrangeiro 

que está sendo estudado. O total de escolas que tem o Português como primeira língua 

estrangeira (8 horas/aula semanais de 1ª a 5ª série e 7 horas/aula semanais na 6ª e na 7ª 

série) são quatro. Já como segunda língua estrangeira (3 horas/aula na 4ª e na 5ª série e 

4 horas/aula na 6ª e na 7ª), são cinco escolas. O quadro a continuação mostra a 

localização da escola, qual é o outro idioma estudado e a quantidade de alunos que 

estudam português em cada uma: 

 

 
QUADRO 02: Escolas Plurilíngues da cidade de Buenos Aires, Argentina. (DIRECCIÓN OPERATIVA 
DE LENGUAS EXTRANJERAS 2012) 
 

 

O ensino de PLE para falantes do espanhol apresenta especificidades, as quais vêm 

sendo apontadas por pesquisadores7 como ALMEIDA FILHO (2001b). O português e o 

espanhol têm um tronco comum, o latim vulgar e apresentam uma história evolutiva 

comum, permanecendo como “vizinhas” tanto na Península Ibérica como na América 

(STÖRING 1990; VALMASEDA 1998). 

 

                                                           
7 As especificidades do ensino de espanhol para brasileiros também tem sido objeto de estudos, como 
HOYOS-ANDRADE (1994), ALLEGRO (2004), SANDES (2010), entre muitos outros.  
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Devido à proximidade tipológica e geográfica entre os idiomas, existe o mito da 

facilidade de que não ser requer muito esforço na aprendizagem (FERREIRA 2001; 

GREGOLIN 2002). As grandes coincidências gramaticais e de vocabulário permitem 

estabelecer uma comunicação superficial e imediata a partir da utilização de uma língua 

intermediária conhecida por “portunhol”. Essa “meia língua”, embora permita a 

resolução de necessidades turísticas, é insuficiente para a comunicação oral efetiva e 

para o uso de documentos oficiais, o que limita ou dificulta o intercâmbio nos âmbitos 

educacional, intelectual e educacional (FERREIRA, I. 1988:45). Afortunadamente, o 

mito da facilidade está se desfazendo. O português e o espanhol são línguas com 

características próprias, tanto em discursividade8 (FANJUL 2002), quanto em aspectos 

fonéticos (HOYOS-ANDREADE 1994, ALLEGRO 2004, SANDES 2010). Como 

comenta MARRONE (2005:12), “toda língua é única, não só em seu inventário de sons, 

como também na maneira como as palavras são empregadas em combinações 

significativas”. 

 

No ensino de línguas próximas, como é o caso do ensino de PLE para hispanofalantes e 

de ELE para lusofalantes, costuma-se dizer que o aluno é um “falso principiante”, e, 

dada a proximidade, as dificuldades em adquirir a proficiência aparece nos níveis mais 

avançados, momento em que o aluno precisa aprender nuances de usos e matizes de 

tempos verbais que, tendo a forma muito parecida a do seu idioma materno, requer 

atenção constante.  

 

Como comenta FERREIRA, I. (2001:40), “No entanto, se por um lado a semelhança 

facilita o entendimento, por outro lado são constantes as evidências de transferência 

negativa e eventualmente de fossilização”. Afinal, “o fato de haver em Português muitas 

palavras iguais ou parecidas ao Espanhol e poucas totalmente diferentes, permite que os 

falantes do Espanhol possam comunicar-se com relativa facilidade” (FERREIRA, I. 

2001:45), apesar de que os falsos cognatos podem trazer problemas de comunicação 

(LORENZO FEIJÓO HOYOS & HOYOS-ANDRADE 1998; VALMASEDA 1998; 

FERREIRA, I. 2001; DÍAZ 2013). VALMASEDA (1998), num prefácio, comenta que 

se calcula que um 90% (noventa por cento) das palavras são comuns em ambas línguas. 

Embora a forma escrita seja similar, geralmente há diferenças na pronúncia, dadas as 

                                                           
8 Algumas diferenças na discursividade entre as línguas portuguesa e espanhola são a constituição dos 
espaços pessoais, as modalizações de possibilidade/certeza e a construção do tempo subjuntivo.  
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características de cada idioma.  LORENZO FEIJÓO HOYOS & HOYOS-ANDRADE 

(1998) apresentam uma lista com palavras cuja sílaba tônica muda entre as línguas 

portuguesa e espanhola. 

 

FERREIRA, I. (2001:43) complementa que 

“numa situação convencional é justificável então privilegiar a 
produção oral enfatizando a fonologia, enquanto que no 
exterior há necessidade de se colocar maior ênfase na 
compreensão da linguagem oral, sem deixar de atender à 
produção em ambas as modalidades, uma vez que em virtude 
da similaridade entre as línguas, o falante do espanhol tem a 
possibilidade de ter uma produção maior que a de outros 
falantes nos estágios iniciais de proficiência.” 

 

Isso se deve porque “de maneira geral, os materiais existentes têm dado mais ênfase ao 

nível fonológico, embora não se encontrem facilmente publicações que descrevam e 

comparem os sistemas das duas línguas, tornando-se difícil para o professor muitas 

vezes trabalhar esses aspectos, o que pode levar o aluno aos problemas de fossilização” 

(FERREIRA, I. 2001:44). 

 

FONTÃO DO PATROCINIO & BIZON (2001:36) comentam que “a literatura da área 

sobre ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras nem sempre dá conta das 

especificidades do processo de aprendizagem de línguas próximas”. 

  

Os contextos de ensino da língua portuguesa e a atuação dos professores, frutos da 

efervência atual não são iniciativas isoladas. Parte de essa situação foi promovida pela 

Rede Brasileira de Ensino e por associações que buscam fomentar o ensino do idioma. 

 

 

1.5 A Rede Brasileira de Ensino e algumas associações 

 

1.5.1 A Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx) 

 

É necessário mencionar que o Ministério de Relações Exteriores, a partir do 

Departamento de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) mantém e promove o 

leitorado brasileiro. Trata-se do envio e manutenção de professores academicamente 

capacitados a outros países para ensinarem a variedade brasileira da Língua Portuguesa, 
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além da literatura e demais manifestações artísticas nacionais em universidades no 

exterior. Para cada universidade, há um edital com os requisitos específicos. Atualmente 

são 53 leitorados (eram 40 em 2006 e 45 em 2008) em 36 países (eram 30 em 2006). 

Esse programa já existe há muitos anos e ALMEIDA FILHO (2001A) menciona que 

essas iniciativas de revigoramento promovidas pelo Ministério de Relações Exteriores já 

promoviam um aumento de trabalhos acadêmicos. 

 

Nessa rede, também estão os já mencionados Centro Culturais Brasil-país, onde é 

possível estudar o idioma e, em alguns centros, cursar a formação docente.  

 

 

1.5.2 O Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e a Sociedade Internacional 

de Português Língua Estrangeira (SIPLE) 

 

CARVALHO, S. (2012:480) comenta que “com as mudanças sócio-históricas vividas 

nas últimas décadas e com o desenvolvimento da globalização econômica e tecnológica, 

assistimos ao surgimento de novas formas de organização da vida contemporânea nas 

quais as fronteiras políticas, econômicas e culturais já não se restringem aos limites das 

fronteiras físicas nacionais.” Uma organização que concretiza esse tema é o Instituto 

Internacional da Língua Portuguesa (IILP). 

 

O IILP foi fundado em São Tomé e Príncipe no ano de 1999 quando houve a VI 

Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua 

Oficial Portuguesa - CPLP, constituída em 1996. No entanto, o IILP começou a ser 

pensando oficialmente dez anos antes, em 1989, quando os países de expressão em 

português se reuniram em São Luís do Maranhão para idealizar as bases para uma 

comunidade lusófona, como havia pensado o então presidente da República Federativa 

do Brasil, José Sarney e outras autoridades presentes.  

 

Sendo um organismo promotor da língua portuguesa, tem como objetivo fundamental a 

promoção, a defesa, o enriquecimento e a difusão da língua portuguesa como veículo de 

cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico, tecnológico e de 

utilização oficial em fóruns internacionais (IILP 2013). O IILP busca, portanto, a 

articulação de esforços técnicos, científicos e financeiros dos países da CPLP para a 
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promoção da Língua Portuguesa, promovendo suas atividades como um órgão 

colegiado desses países, numa perspectiva inovadora de gestão supranacional da língua. 

A descentralização das atividades e a presença do IILP nos países membros é uma 

estratégia para cumprir as metas de trabalho do Instituto. 

 

A SIPLE, por sua vez, foi constituída em 1992 durante o III Congresso Brasileiro de 

Linguística Aplicada realizado na UNICAMP. FERREIRA, I. (2010) comenta, na 

página da SIPLE, que  

“(...) naquela ocasião, professores, pesquisadores, 
representantes de órgãos institucionais e estudantes da área de 
Português como Língua Estrangeira elegeram a primeira 
diretoria que foi majoritariamente da própria Universidade 
Estadual de Campinas. Realizava-se assim, um antigo anseio 
dos profissionais de conferir à área um estatuto de 
profissionalização, seriedade e ampla divulgação.” 

 

São objetivos da SIPLE: (a) incentivar o ensino e a pesquisa na área de Português como 

língua estrangeira (PLE) e como segunda língua (PL2); (b) promover a divulgação e o 

intercâmbio da produção científica na área; (c) implementar a troca de informações e 

contatos profissionais com instituições e outras associações interessadas em PLE e PL2; 

(d) promover o intercâmbio cooperativo entre cursos de pós-graduação e pesquisa no 

que se refere à atuação docente e discente e (e) apoiar a criação e a melhoria de cursos 

de graduação e pós-graduação em PLE e PL2. 

 

Nesses anos de existência, a SIPLE tem atuado de forma ativa e promovido congressos 

e/ou seminários todos os anos, promovendo o “o crescimento e o vigor da área, em 

relação à institucionalização dos cursos, a formação docente, e as pesquisas focalizando 

temas relacionados ao ensino/aprendizagem de PLE” (SIPLE 2013). 

 

 

1.5.3 As associações de Professores de PLE  

 

Há algumas associações de professores, entre elas, no Brasil, está a APLE-RJ 

(Associação de Professores de Português Língua Estrangeira). Fundada em 5 de 

novembro de 2012, em Niterói- RJ, “é a primeira associação de professores de PLE de 

caráter regional no país” (APLERJ 2013) e foi fundada para congregar os profissionais 
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da área, organizando e fortalecendo a categoria. Nela participam professores de PLE 

que atuam em universidades e cursos livres do Estado do Rio de Janeiro, além de 

estudantes em formação na área. A APLERJ (2013) possui os seguintes objetivos: (a) 

congregar os professores de Português para Estrangeiros do Estado do Rio de Janeiro 

para troca permanente de ideias, informações e experiências, visando maior eficiência 

do ensino e desenvolvimento da pesquisa na área; (b) contribuir para a sua formação, 

oferecendo-lhes meios para aperfeiçoarem sua prática pedagógica; (c) trabalhar para o 

desenvolvimento do ensino de Português para Estrangeiros nos variados contextos em 

que se processa no Estado do Rio de Janeiro; (d) apoiar a criação e a atualização de 

programas, cursos e disciplinas de graduação e pós-graduação relacionados ao ensino de 

Português para Estrangeiros; (e) dinamizar trocas de informações e parcerias com 

entidades congêneres ou afins, interessadas no ensino e pesquisa na área de Português 

para Estrangeiros; e (f) divulgar periodicamente, por meio impresso ou eletrônico, as 

atividades da Associação. 

 

No exterior, está a AAPP (Asociación Argentina de Profesores de Portugués), fundada 

no dia 17 de outubro de 1997 na cidade de Rosario, após o encontro da SIPLE em 

Niterói do ano anterior. Nesse congresso aconteceu uma reunião de professores de 

português da Argentina e nasceu o compromisso de convocar a uma assembleia 

constitutiva espaço. Ressaltou-se a importância da língua portuguesa... 

“... não só pelos acordos existentes com o Brasil, a respeito 
de sua implementação no ensino, mas também pela realidade 
de sua presença cada vez maior entre nós, tanto 
comercialmente, pelo MERCOSUL, como culturalmente, por 
uma integração regional levada a cabo através do intercâmbio 
de produtos culturais: livros, música, filmes, que estão 
chegando desde o Brasil com mais frequência a cada dia.” 
(AAPP 2013) 
 

 A AAPP possui a seguinte missão: (a) fomentar o aperfeiçoamento dos professores de 

português; (b) lutar pela constante superação e atualização de planos de estudo e 

métodos de ensino em todos os níveis; (c) gerir perante as autoridades competentes a 

sanção de leis e regulamentos e (d) estreitar vínculos entre os professores de português e 

as instituições de caráter local, nacional e internacional (AAPP 2013). 

 

Na comparação dos objetivos das duas associações, há metas em comum, mas ainda não 

há um trabalho em parceria entre elas.  



51 

 

 

É necessário comentar que as associações de professores não estão restritas a esses 

países: a comunidade autônoma espanhola Extremadura também tem uma Asociación 

del Profesorado de Portugués en Extremadura (APPEX 2013). 

 

 

1.6 Certificação em Português LE: Celpe-Bras e CLE  

 

Para avaliar a proficiência do falante de PLE, há alguns exames e, neste trabalho, serão 

comentados o Celpe-Bras e o CLE. O reconhecimento internacional é dado pelo Celpe-

Bras (Certificado de Língua Portuguesa para Estrangeiros), mas, na Argentina, os 

alunos em idade escolar (Ensino Fundamental e Médio) podem optar por fazer o exame 

CLE (Certificación en Lengua Extranjera), emitido pelo Ministerio de Educación do 

GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), o qual reconhece o conhecimento 

alcançado na língua estrangeira. 

 

O exame Celpe-Bras, de natureza comunicativa, foi criado a partir da necessidade de 

certificar a proficiência de estrangeiros que tenham que integrar-se à vida brasileira ou 

que usar o Português do Brasil no exterior (SCARAMUCCI 2001). 

 

Desenvolvida e outorgada pelo Ministério da Educação (MEC), a prova é aplicado em 

centros credenciados tanto no Brasil como em outros países, com o apoio do Ministério 

das Relações Exteriores (MRE).  Embora existam outros certificados, o Celpe-Bras é o 

único certificado de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido 

oficialmente pelo governo brasileiro. Muitas universidades exigem esse certificado para 

os alunos estrangeiros no ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-

graduação, independentemente da língua que se estude, no caso de Letras. Na validação 

de diplomas de profissionais estrangeiros que visam trabalhar no Brasil, costuma-se 

pedir esse certificado para algumas carreiras. No âmbito internacional, é aceito em 

empresas e instituições de ensino como comprovação de competência em língua 

portuguesa, variante brasileira. 

 

O exame avalia a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral e a 

produção escrita da Língua Portuguesa de forma integrada. Está dividido em 2 (duas) 
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partes. A primeira, escrita, tem duração de 3 (três) horas e está composta por 4 (quatro) 

tarefas, sendo 2 (duas) integrando a compreensão oral e a produção escrita e 2 (duas) 

integrando a leitura e a produção escrita. A segunda, oral, tem duração de 20 (vinte) 

minutos e a interação é feita a partir de atividades e interesses mencionados pelo 

examinando na ficha de inscrição, além de uma conversa sobre tópicos do cotidiano, de 

interesse geral, com base em elementos provocadores.  

 

O conceito de tarefa “é um termo usado na Linguística Aplicada para se referir a uma 

atividade de ensino ou de avaliação diferente daquela usada nas abordagens tradicionais. 

Ela tem um propósito comunicativo (...) estão mais próximos daqueles que têm na vida 

real” (SCARAMUCCI 2001:80). Isso permite que, a partir de materiais autênticos 

selecionados, o candidato tenha que ajustar o registro de linguagem, adequando-se à 

situação, para poder resolver a tarefa. Portanto, permitem uma avaliação integradora, na 

qual o aluno deve utilizar diferentes recursos e aprendizagens.  

 

Com relação à pronúncia do candidato, espera-se que esta seja compreensível, mas sem 

a articulação fonético-articulatória idêntica a do falante nativo de língua portuguesa. 

Nos parâmetros de correção, o grau de acuidade necessário para transitar entre um nível 

e outro é pouco preciso, podendo gerar dúvidas na classificação do candidato.  

 

O certificado será conferido para quem alcançar bom desempenho em ambas partes do 

Exame. Os níveis de certificação são: intermediário, intermediário superior, avançado 

e avançado superior. Não há certificação para básico.  

 

O exame é direcionado, de acordo com o Artigo 4º da portaria MEC nº 1350 de 2010, 

para: 

I - cidadãos estrangeiros; 

II - brasileiros cuja língua materna não seja o português 

 

Impulsionado, em grande parte, pelo plano de integração do MERCOSUL, 

SCARAMUCCI (2001) conta a trajetória histórica da elaboração do exame no formato 

atual. Em junho de 1993 uma comissão composta por pesquisadores das Universidades 

Federais de Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e da Estadual de 

Campinas começou a elaborar a primeira versão do que seria o exame nacional de 
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proficiência em PLE O público–alvo, nesse momento, foi estrangeiro, com idade 

mínima de 16 anos, podendo ser funcionários do governo e/ou de empresas privadas 

estrangeiras temporariamente estabelecidos no Brasil, funcionários de organismos e/ou 

empresas no exterior onde se usa o Português do Brasil, estudantes, professores, corpo 

diplomático e profissionais em geral. Nesse momento, foram estabelecidos dois níveis 

de proficiência, a parcial (Primeiro certificado de proficiência em Língua Portuguesa) e 

a plena (Segundo Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa), os quais foram 

avaliados por meio de um único exame. A plena foi dada ao candidato com controle 

operacional completo da língua, ainda que apresente lapsos esporádicos e pequenas 

imprecisões que não impedem uma comunicação adequada. A parcial, por sua vez, foi 

destinada aos candidatos com um controle parcial do idioma porque apresenta 

problemas que interferem em uma comunicação adequada.  

 

SCARAMUCCI recorda que, quando a comissão foi constituída, já estava em 

andamento, desde um ano antes, na UNICAMP, um projeto semelhante, para, a 

princípio, certificar a proficiência de seus alunos estrangeiros. Esse projeto foi o ponto 

de partida para o exame nacional, estabelecendo a natureza comunicativa do exame, 

sendo coerente com o conceito de linguagem e de aprender idiomas compartilhados pela 

equipe, que é uso de um código em situações reais de comunicação. “Ser um usuário 

competente (...) consiste em saber usar a língua em contextos variados, adequados às 

situações socioculturais ou profissionais e aos seus interlocutores” (SCARAMUCCI 

2001:80). 

 

Em comparação com os dias atuais, o exame apresenta uma reformulação quanto aos 

graus de proficiência, mudando as possibilidades de diploma de duas para quatro, 

tornando-o mais específico. O número de candidatos que se apresentam também 

aumentou, mostrando que a sociedade, tanto acadêmica quanto profissional, reconhece a 

validade desse certificado.  

 

SCARAMUCCI (2001) complementa que o exame de proficiência Celpe-bras é uma 

consolidação do ensino posto que não se restringe ao efeito prático da avaliação; 

também provoca (ou deveria provocar) uma efeito retroativo e benéfico no ensino de 

PLE, tanto no Brasil como no exterior, onde a língua portuguesa é ensinada.  
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O primeiro teste foi aplicado em 1998. A partir do 2º semestre de 2009, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) passou a ser o 

responsável pelo exame. Há duas chamadas durante o ano, divulgadas por meio de 

editais. 

 

Dada a complexidade de algumas tarefas, o exame Celpe-Bras está direcionado a jovens 

e adultos, com certa vivência. Não há um certificado para crianças e adolescentes. 

 

Na Argentina, alunos em idade escolar de Buenos Aires, podem se apresentar a um 

exame que atestem seus os conhecimentos adquiridos nas aulas da escola.  Tanto os 

alunos da rede pública como os da rede particular de ensino podem fazer o CLE. Para 

Português, são quatro possibilidades de exames: CLE CIPI, CLE CIP, CLE CIC e CLE 

CIL, os quais serão detalhados a seguir. 

 

Para o Ensino Fundamental, é possível prestar dois exames. O CLE CIPI, ou Ciclo de 

Idiomas Primaria Inicial, para alunos que estejam cursando a 4ª ou 5ª série, e o CLE 

CIP (Ciclo de Idiomas Primaria) para aqueles que estejam cursando as duas últimas 

séries. 

 

Para o Ensino Médio, também são dois exames. O CLE CIC, ou Ciclo de Idiomas 

Corto, para aqueles que tenham estudado ao menos 180 horas/relógio, o que significaria 

dois ou três anos aproximadamente. Ou o CLE CIL, Ciclo de Idiomas Largo, para quem 

teve aproximadamente 300 horas/relógio, como tendo estudado em todo o Ensino 

Médio. 

 

Embora apenas mencionado no exame CLE, o estudo sistemático do idioma é 

necessário para um bom resultado no exame porque é exigida a adequação linguística, 

tanto na fala quanto na escrita. O uso diário do idioma não abrange muitas situações, 

geralmente as mais formais, que podem aparecer numa tarefa do exame. Para o estudo 

de alguns tópicos, são necessários livros, dicionário e gramática, além de muita 

exercitação oral e escrita, para que as formas da linguagem culta possam aparecer nos 

textos requeridos. Como geralmente se estuda por meio de livros didáticos, alguns 

títulos usados para o ensino de PLE serão nomeados no tópico 1.7. 
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1.7 Os livros didáticos para o ensino de PLE 

 

O planejamento de um curso de línguas abrange diferentes etapas (escolha de uma 

abordagem de ensino, considerar quem é o aluno, o contexto da aprendizagem, etc.), as 

quais estão interligadas e visam contribuir na tarefa de organizar as unidades de ensino 

que vão compor o planejamento e na elaboração de material didático e/ou avaliação e 

adoção de materiais já prontos (VIANA 1997). SILVA (1988:9) coloca que é o 

professor quem define a abordagem de ensino, pois “o método9 escolhido dependerá do 

tamanho da classe, idade, interesses e conhecimento anterior que os alunos devem ter e 

o material disponível.” 

 

O concreto é que, na tarefa docente, há a utilização de material didático. Esses materiais 

são muitas vezes preparados pelo próprio professor ou já encontrados prontos, 

preparados por um autor, com um sentido de ordenação e de planejamento (FONTÃO 

DO PATROCÍNIO 1997) que talvez o professor não esteja totalmente de acordo.  

 

A função do material didático é ajudar o professor e o aluno nesse processo de ensino-

aprendizagem. O livro didático é o principal instrumento utilizado pelo professor 

(PICCIN 2003). Para escolhê-lo, é necessário que o professor analise cada material 

antes de sua adoção, já tendo definido previamente os objetivos do curso, as 

necessidades dos alunos e, preferencialmente, sabido das expectativas dos alunos 

(MORITA 1998: 14-15). No entanto, “os professores que se dedicam a essa área 

enfrentam a exiguidade de materiais didáticos e teóricos específicos para o ensino de 

PLE” (MORITA 2001: 51). 

 

CALDAS (1988) levantou a existência de 12 livros didáticos editados no Brasil, dos 

quais três apresentam dois volumes. A continuação, os títulos dos livros10 serão 

mencionados em ordem cronológica.  

 
a) Brazilian Portuguese Grammar (1948), de PEREIRA, M.L.S. (São Paulo, Editora 
Pioneira); 

                                                           
9 Uma reflexão sobre o conceito de método pode ser lida em SILVA (1988).  
10 Decidiu-se a apresentação dos livros pelo título, e não pelos autores, porque, neste trabalho, o foco é o 
livro didático como produto final, fruto de um contexto, e não a trajetória dos autores. Outro motivo 
igualmente válido, é que entre professores, os livros são conhecidos pelo nome e não por seus autores. 
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b) Lições de português para hispano-americanos (1950), do Instituto de Cultura 
Uruguaio-Brasileiro (Porto Alegre: Livraria da Globo); 
 
c) Português para estrangeiros - livro 1 (1954), de MARCHAND, M. (Porto Alegre: 
Editora Sulina). Este livro apresenta um segundo volume, Português para estrangeiros - 
livro 2 (1964); 
 
d) Métodos de Português (1955), de TOCHTROP, L. (Porto Alegre: Editora Globo); 
 
e) Português, conversação e gramática (1970), de MAGRO, H.S.; DE PAULA, P. (São 
Paulo: Editora Pioneira); 
 
f) Português do Brasil para Estrangeiros: conversação, cultura e criatividade 1 (1978), 
do Centro de Linguística aplicada do Instituto de Idiomas Yázigi. (São Paulo: difusão 
nacional do livro. Editora e Importadora Ltda).  Este livro apresenta um segundo 
volume, Português do Brasil para Estrangeiros: conversação, cultura e criatividade 2 
(1979);  
 
g) Português básico para estrangeiros (1980), de MONTEIRO, S. (São Paulo, Ibrasa);  

 
h) Falando... lendo... escrevendo Português: um curso para estrangeiros (1981), de 
LIMA, E.E.O.F; IUNES, S. (São Paulo: E.P.U.); 
 
i) Português para estrangeiros (1981), de OLIVEIRA, E.A.V. (Vitória: Editora da 
Universidade Federal do Espírito Santo); 
 
j) Português para estrangeiros (1982), de KLEIMAN, A. B; CRUZ, C.; EL-DASH, 
I.G.; MATTOS, M.A.B.; THIM-MIG, N.A. (Campinas: Departamento de Linguística 
Aplicada, Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp);  
 
k) Português para falantes do espanhol: edição experimental11 (1982), de 
LOMBELLO, L.C.; BALEEIRO, M.A. (Campinas: Departamento de Linguística 
Aplicada, Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp); e 
 
l) Tudo bem 1 (1984), de RAMALHETE, R. (Rio de Janeiro: Ao livro técnico. S.A.). 
Este livro apresenta um segundo volume, Tudo bem 2 (1984). 
 

Quase a totalidade desses livros não são encontrados atualmente. Desses livros, em 

livrarias especializadas, apenas são encontrados o Português para estrangeiros - livro 1 

                                                           
11 FERREIRA, I. (2001:44) e FONTÃO DO PATROCINIO & BIZON (2001:25) também comentam a 
existência desse livro, publicado pela Unicamp e que seria de base estruturalista. 
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(MARCHAND, M 1954) e o Falando... lendo... escrevendo Português: um curso para 

estrangeiros (1981).  

 

CALDAS (1988:152) também comenta a existência de quatro livros didáticos editados 

no exterior, que são: 

 
a) Manual de Português (sem data), de RAMOS, N. (Bogotá: Centro Brasileiro de 
Cultura);  
 
b) Lições de Português (1962), de IPOLA, R.N.; RAS, L.F. (Buenos Aires: Editora 
Kapeluz); 
 
c) Modern Portuguese (1971), de BARRUTIA, R; ELLISON, F.P.; HENSEY, F.; 
MATOS, F.G.; QUEIROZ, R.; WYATT,J. (New York: Project of the Modern 
Language Association); e  
 
d) Para frente!: an intermediate course in portuguese (1981), de KING, L.D.; SUÑER, 
M. (Los Angeles: The Cabrilho Press). 
 

 

ALMEIDA FILHO (2007b:44), em um artigo sobre os Índices nacionais de 

desenvolvimento do ensino de português língua estrangeira, faz um comentário mais 

atualizado dos livros didáticos disponíveis e aponta a existência dos seguintes materiais 

didáticos no mercado editorial de 2007, que são: Tudo bem; Fala Brasil; Amigos para 

Sempre; Falando, lendo e escrevendo português; Aprendendo português do Brasil; 

Avenida Brasil e Bem-vindo, com a ressalva de que pudesse haver outros.  

 

Dos livros comentados por ALMEIDA FILHO, apenas está esgotado o Amigos para 

Sempre. Uma observação deve ser feita que o Avenida Brasil foi atualizado e agora se 

chama Novo Avenida Brasil.  

 

Há alguns livros que não foram incluídos nesta lista de ALMEIDA FILHO e que 

estavam/estão disponíveis para adoção, que são: 

 

a) Muito Prazer: curso de português do Brasil para Estrangeiros – volume 1 (1988), de 
SANTOS, Ana Maria Flores (Rio de Janeiro: Agir). Este livro apresenta um segundo 
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volume, Muito Prazer: curso de português do Brasil para Estrangeiros – volume 2 
(1989); 
 
b) Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002), de CELLI, Rosine 
(Campinas: Pontes);  
 
c) Estação Brasil (2005), de BIZON, Ana Cecília; FONTÃO, Elizabeth (Campinas: 
Átomo);  
 
d) Português: Via Brasil – Um curso avançado para estrangeiros (2005), de LIMA, 
Emma Eberlein O. F.; LUNES, Samira A. (São Paulo: E.P.U.); e 
 
d) Panorama Brasil: ensino de português do mundo dos negócios (2006), de DE 
PONCE, Harumi; BURIM, Silvia; FLORISSI, Susanna. (São Paulo: Galpão). 
 

 

No exterior, provavelmente já estava a coleção Um português bem brasileiro, editado 

pela FUNCEB, Argentina. Na análise do material cuja edição é de 2011, não foi 

possível encontrar o ano da primeira edição, mas é anterior a 2009, pela experiência 

pessoal. 

 

Desde a citação de ALMEIDA FILHO (2007b:44), saíram no mercado outros títulos, 

como:  

 

a) Muito Prazer: fale o português do Brasil (2008)12, de FERNANDES, Glaucia; 
FERREIRA, Telma de Lurdes São Bento; RAMOS, Vera Lúcia (Barueri: Disal);  
 
b) Terra Brasil: curso de língua e cultura (2008), de DELL’ISOLA, Regina Lúcia 
Péret; ALMEIDA, Maria José Apparecida de. (Belo Horizonte: Editora UFMG); e 
 
c) Coleção Viva – Língua Portuguesa para estrangeiros (2010), de ROMANICHEN, 
Claudio (Positivo). São 4 volumes. 
 

No exterior, houve a publicação de títulos como: 

 
a) Horizontes: rumo a proficiência em Português (2010), de ALMEIDA, Adriana; 
NASCENTE BARBOSA, Cibele N. (Buenos Aires: LibreAr); 
 

                                                           
12 Uma análise desse livro, sob a perspectiva da Linguística de Corpus, pode ser lida em FERREIRA, T. 
(2010). 
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b) A coleção Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros – Nível 
1 (2011), de NASCENTE BARBOSA, Cibele N.; CASTRO, Giselle Nunes; 
MOREIRA, Aline. O Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros 
– Nível 2 (2012), é de NASCENTE BARBOSA, Cibele N.; CASTRO, Giselle Nunes. E 
o Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros – Níveis 3 e 4 
(2013) é de NASCENTE BARBOSA, Cibele N. & SCHRÄGLE, Isaure. (Buenos Aires: 
Casa do Brasil); e. 
 
c) Português para espanhóis (2012), de ARREGUI GALÁN, María José; SILVA, José 
Lucimar Lourenço. (Madri: Agoralíngua S.L.U). 
 

 

Também está o livro Português 1 (no prelo, título provisório), de MATOS, Angélica 

Rosa; FLORES, Fernanda; BRAUN, Márcia, a ser publicado oficialmente pela 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Neste panorama de publicações, provavelmente algum título provavelmente deve ter 

sido esquecido.  

 

Os livros didáticos geralmente são elaborados dentro da abordagem de ensino-

aprendizagem13 vigente, embora possa haver uma defasagem de tempo, como indica 

SILVA (1988).  SILVA (1999:9) comenta que, já no fim dos anos 90 e considerando o 

contexto de ensino de língua inglesa, a referência ao método adotado pelo autor do livro 

pode ser encontrada em prefácios, subtítulos de livros ou mesmo títulos dos métodos de 

ensino de idiomas. Ou, ainda, em propostas metodológicas de ensino de língua 

estrangeira.  

 

SILVA (1988:2), em uma análise de livros didáticos para o ensino de língua inglesa, 

comenta que às vezes há dificuldade em classificar determinados livros porque “alguns 

exercícios eram do tipo estrutural, víamos em outros a influência da abordagem 

cognitiva”. Há casos também de incompatibilidade entre a apresentação e o conteúdo 

em si, como dizer que seguiam um método mais moderno, mas o conteúdo não condizia 

com o que apregoavam. 

 

                                                           
13 Um panorama sobre os métodos de ensino pode ser lido em SILVA (1988) e em CYSNE (2002). 
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Com relação aos métodos adotados em livros didáticos para o ensino da língua 

portuguesa como estrangeira, CALDAS (1988) fez uma análise sobre as características 

gerais de 19 livros para o ensino de PLE, sendo 15 nacionais e 4 importados. Ainda que 

sua pesquisa tivesse foco na utilização do livro dentro da abordagem comunicativa, 

relaciona os livros com cada enfoque de ensino. A partir de vários critérios, busca 

avaliar os livros a partir de um critério de pontuação para estabelecer uma hierarquia de 

melhor livro didático. MORITA (1998) também fez uma análise sobre as características 

gerais de cada livro que estava disponível nessa época, também relacionando-os com a 

abordagem vigente em cada época. 

 

VIANA (1997) comenta que as abordagens dependem de momentos sociais e históricos 

e são fundamentadas em pressupostos sobre o que é ensinar e aprender línguas, e o que 

se considera linguagem. No histórico de abordagens de ensino de línguas, há duas 

vertentes marcadas, sendo uma de base gramatical (método gramática e tradução e 

método audiolingual) e outra de base comunicativa, as quais representam posições de 

antagonismo com relação às concepções de linguagem, de aprender e de ensinar, que 

determinam os objetivos, conteúdos e procedimentos de cursos de línguas. Desta forma, 

a partir do método gramática e tradução, os materiais eram feitos com trechos de obras 

consagradas, explicações gramaticais e exercícios de tradução e de gramática. No 

método audiolingual, os materiais eram baseados na apresentação de itens gramaticais 

organizados a partir de um suposto grau de dificuldade, os quais são seguidos por 

repetitivos exercícios estruturais. Situando ao longo da história, o auge desse método foi 

nos anos 60 e predominava a referência ao ensino das quatro habilidades – ouvir, falar, 

ler e escrever (SILVA 1999).  

 

Nas décadas de 40, 50 e 60, como comenta PICCIN (2003: 4-5), a correção gramatical e 

a pronúncia perfeita eram prioridade no ensino, fazendo referência à língua inglesa. Os 

exercícios eram caracterizados pelo uso da imitação e memorização por meio de 

exercícios repetitivos. A grande atenção “foi dada aos contrastes fonêmicos na busca da 

precisão na pronúncia aliada à correção gramatical”, mas “no final dos anos 60, 

começou-se a questionar a importância da pronúncia”, o que levou que cada vez fosse 

dada menos atenção a essa área, chegado ao ponto que alguns programas de ensino 

excluíram-na do currículo. 
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Na abordagem comunicativa, os materiais “propõem-se a capacitar os alunos a 

expressar suas necessidades, desejos, perguntas, opiniões e sentimentos, a se comunicar 

em diferentes situações sociais” (SILVA 1999:6) porque a sala de aula é um lugar onde 

se “treina” para a realidade, simulando situações reais (ir a um restaurante, pedir e dar 

informações, etc.). Utiliza-se, portanto, a língua que se está aprendendo em situações 

imaginárias para preparar o aprendiz para a realidade. No entanto, a crítica que se faz a 

essa visão é que essa “realidade estabelecida” também pode ser considerada artificial, 

pois “autêntica” só seriam as naturais, as que acontecem na vida cotidiana, em que às 

vezes, o ouvinte só compreende aquela determinada língua e o aprendiz tem que se 

fazer entender de qualquer modo (SILVA 1999:4-6). Nessa visão, fala-se sobre a 

“competência gramatical”, a qual abrange os itens lexicais e regras de morfologia, 

sintaxe, semântica e fonologia. 

 

Nesse panorama, a consideração sobre o papel da pronúncia no processo de ensino-

aprendizagem também tem variado, porque, como os outros elementos, a pronúncia é 

vista de acordo com a visão de língua de cada método/abordagem, considerando, 

também, as tecnologias disponíveis em cada época, como o uso do gravador, tipo de 

suporte (fita cassete, cds, vídeos, etc). As abordagens nem sempre tem levando em 

conta as especificidades da aprendizagem de sons em língua estrangeira, tema deste 

trabalho.  

 

PICCIN (2003:2) comenta que o material não incluir o ensino não incluir o ensino da 

pronúncia, “dificilmente tal habilidade será considerada no ensino de línguas”. 

 

A relação entre os idiomas, o que vai ser aprendido e a língua materna do aluno 

geralmente também não são considerados e é sabido que há línguas mais próximas e 

línguas mais distantes que podem acelerar a aprendizagem. FERREIRA, I. (2001:44, 

47) chamava a atenção para a lacuna existente no mercado editorial que é a não 

existência de materiais específicos recentes para o ensino de Português a falantes do 

espanhol adultos, embora comente a existência de um livro que teria sido produzido na 

Unicamp na década de 80, dos materiais produzidos pelos CEBs e pela Universidad 

Autónoma de México. Como já visto anteriormente, essa lacuna pouco a pouco está 

sendo preenchida. 
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Os livros didáticos são compostos por exercícios. Como em qualquer desenho de 

material, há uma linha condutora para o desenvolvimento de atividades14. No contexto 

do ensino de fonética, é necessário refletir sobre as teorias de percepção e produção de 

sons que influenciam na prática da pronúncia e da compreensão oral. Esses temas serão 

abordados no capítulo seguinte. 

 

 

  

                                                           
14 Um ampliação sobre o tema de desenvolvimento de materiais didáticos pode se lido em LEFFA (2008). 
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2. PRODUÇÃO E PERCEPÇÃO DE SONS EM LE: QUESTÕES DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

“In communicating, we hear ourselves, we 
experience ourselves communicating, just 
as we hear others communicating with us. 
To say something is to hear it, to feel 
ourselves say it, to create a memory of 
saying it and the sound of it.”  

(JONES 2009: 180) 

 

 

Neste capítulo, serão considerados o SLM (Speech Learning Model), Modelo de 

Aprendizagem da Fala de FLEGE (1995, 1999, 2005), fundamentos para o ensino de 

pronúncia no contexto de língua estrangeira (LE) e o uso de tecnologia nesse tipo de 

ensino. 

 

 

2.1 O Modelo de Aprendizagem de Fala (FLEGE 1995) 

 

O Modelo de Aprendizagem de Fala, conhecido como SLM (Speech Learning Model), 

foi proposto e discutido por FLEGE (1995, 1999, 2005) para explicar a aquisição de 

sons em LE. Nesse modelo, os aprendizes de LE devem criar “alvos perceptuais” para 

guiá-los na produção de sons na LE. Os problemas na produção de sons são explicados 

pela inexistência desses alvos.  

 

A percepção da LE varia em proporção ao grau de experiência com a língua. Ao 

contrário do que se dizia na Análise Contrastiva (LADO 1957), a percepção não está 

baseada nas equivalências dos inventários fonêmicos, mas nas propriedades das 

realizações fonéticas dos sons da fala em contextos específicos. Quanto maiores forem 

as diferenças entre os sons da língua materna (LM) e da LE, mais facilmente os 

aprendizes distinguirão os sons. Os aprendizes da LE se orientam a partir de critérios 

que muitas vezes são diferentes aos utilizados pelos falantes nativos dessa língua, 

podendo atribuir pesos diferentes às características acústicas.  
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O SLM está pautado em quatro postulados e sete hipóteses, os quais compõem o 

QUADRO 03 retirado de FLEGE (1995:239). Após a apresentação do quadro original, 

cada um dos postulados e hipóteses é discutido, fazendo-se relações com dados da 

literatura concernida.  

 

Postulates 

P1 The mechanisms and processes used in learning the L1 sound system, including category 
formation, remain intact over the life span, and can be applied to L2 learning. 

P2 Language-specific aspects of speech sounds are specified in long-term memory representations 
called phonetic categories. 

P3 Phonetic categories established in childhood for L1 sounds evolve over the life span to reflect the 
properties of all L1 or L2 phones identified as a realization of each category. 

P4 Bilinguals strive to maintain contrast between L1 and L2 phonetic categories, which exist in a 
common phonological space. 

 
Hypotheses 

H1 Sounds in the L1 and L2 are related perceptually to one another at a position sensitive allophonic 
level, rather than at a more abstract phonemic level. 

H2 A new phonetic category can be established for an L2 sound that differs phonetically from the 
closest L1 sound if bilinguals discern at least some of the phonetic differences between the L1 and 
L2 sounds. 

H3 The greater the perceived phonetic dissimilarity between an L2 sounds and the closest L1 sound, 

the more likely it is that phonetic differences between the sounds will be discerned. 

H4 The likelihood of phonetic differences between L1 and L2 sounds, and between L2 sounds that are 
noncontrastive in the L1, being discerned decreases as AOL increases. 

H5 Category formation for an L2 sound may be blocked by the mechanism of equivalence 
classification. When this happens, a single phonetic category will be used to process perceptually 
linked L1 and L2 sounds (diaphones). Eventually the diaphones will resemble one another in 
production. 

H6 The phonetic category established for L2 sounds by a bilingual may differ from a monolingual’s if: 
1) the bilingual’s category is “deflected” away from an L1 category to maintain phonetic contrast 
between categories in a common L1-L2 phonological space; or (2) the bilingual’s representation is 
based on different features, or feature weights, than a monolingual’s.   

H7 The production of a sound eventually corresponds to the properties represented in its phonemic 
category representation. 

Legenda:      P = Postulado             H = Hipótese               AOL= Age Of  Learning (idade da 

aprendizagem) 

QUADRO 03: Postulados e hipóteses do Speech Learning Model (FLEGE 1995:239) 
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Os postulados e as hipóteses seguem uma orientação de base fonética, sendo que a 

percepção é entendida como a detecção das propriedades acústicas dos sons que se 

encontram armazenados como categorias fonéticas na memória de longo termo. 

  

P1 The mechanisms and processes used in learning the L1 sound system, including category 
formation, remain intact over the life span, and can be applied to L2 learning. 

 

O primeiro postulado determina que os mecanismos e processos usados na 

aprendizagem do sistema sonoro da língua materna, incluindo a formação de categorias, 

continuam intactos durante toda a vida, podendo ser aplicados na aprendizagem de 

novas línguas. Essa colocação provoca uma releitura das ideias de surdez fonológica de 

POLIVANOV (1931) e do crivo fonológico de TRUBETZKOY (1939), linguistas da 

Escola de Praga. A escola de Praga, a partir dos trabalhos de TRUBETZKOY e de 

JAKOBSON (1932), desenvolveu a fonologia estrutural. Uma das principais 

contribuições dos estudos fonológicos estruturalistas consiste em “observar que durante 

a pronúncia aparecem alguns caracteres físicos dos fonemas que não têm valor 

distintivo, mas sim correspondem a traços fonéticos que se relacionam com outros 

elementos” (SANDES 2010:18).  

 

POLIVANOV (1931) aponta que a percepção dos sons da LE pode ser mediada pelas 

categorias de sons da LM, ou seja, um som distinto da LM pode ser interpretado coo 

pertencente a uma categoria de som da LM que difere da LE e, assim, define o conceito 

de surdez fonológica. POLIANOV concluiu que os fonemas e outras representações 

fonológicas da LM influem na atividade perceptiva. Quando se escuta um som diferente 

em LE que seja diferente de um da LM, o som é interpretado segundo o inventário de 

sons da LM. No estudo de uma LE, a percepção e a aquisição dos sons ou da prosódia 

fica comprometida se a LM não contiver esses elementos segmentais ou 

suprassegmentais, gerando a “surdez fonológica”. No entanto, não descarta que alguns 

falantes possam reconhecer “quando as sílabas em questão forem pronunciadas 

isoladamente ou de maneira clara e lenta” (POLIANOV 131:118) porque considera que 

percepção tem um caráter subjetivo e provém da experiência do aprendiz durante a 

assimilação aquisição de sua LM.  
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A surdez fonológica explicaria a razão pela qual os hispanofalantes não distinguem as 

vogais abertas e fechadas da língua portuguesa porque seriam “surdos” para essa 

diferença. No inventário de sons do espanhol, como é possível observar no ponto 3.5 

deste trabalho, só há cinco fonemas vocálicos orais enquanto que no inventário da 

língua portuguesa são sete.  

 

TRUBETZKOY (1939), por sua vez, analisa a percepção de uma língua estrangeira e 

institui o conceito de crivo fonológico. Para o autor, há um “filtro fonológico” ou “filtro 

perceptivo”, conhecido por “crivo fonológico” e imposto pela LM, pelo qual passam as 

informações recebidas da LE. Desta forma, o aprendiz interpreta os sons de maneira 

inexata. Esse processo provoca o erro de percepção e, consequentemente, de produção. 

A produção se caracteriza, não pelo fato de que o aprendiz não possa pronunciar, mas 

porque não interpreta o som corretamente. 

 

O conceito de crivo fonológico explica a não percepção das vogais abertas e fechadas 

do português pelos hispanofalantes no sentido que a língua espanhola estabelece uma 

forma de classificar o som e todos os estímulos devem ser categorizados segundo esse 

inventário. 

 

A releitura dos conceitos de surdez fonológica e de crivo fonológico, os quais foram 

retomados na Análise Contrastiva (LADO 1957), é feita com o SLM porque, embora o 

postulado 1 não negue a interferência da língua materna, considera que os mecanismos e 

processos da língua materna podem ser acionados para aprender a língua estrangeira. 

Nesse sentido, considera o papel da língua materna (LM) não apenas como um fator que 

interfere de uma maneira única, ou seja, não apenas referente à transferência de 

mecanismos próprios da LM para a LE, mas também incluindo a utilização do 

conhecimento adquirido sobre os mecanismos da LM, facilitando a aprendizagem da 

língua estrangeira.    

 

Para o ensino de pronúncia, as implicações são de que esses mecanismos devem ser 

reativados por meio de exercícios que mostrem paralelismos entre processos que 

ocorrem na LM e na LE. LIEFF et al (2010) trabalham exercícios para a pronúncia de 

Língua Inglesa para brasileiros, valendo-se desse expediente. 
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P2 Language-specific aspects of speech sounds are specified in long-term memory representations 
called phonetic categories. 

 

O segundo postulado detalha como aspectos linguísticos dos sons da fala são 

especificados nas representações da memória de longo termo que são as categorias 

fonéticas. Segundo PISONE (1993), experimentos sobre taxa de elocução e o 

desenvolvimento das habilidades perceptivas apresentam evidências robustas da 

orientação da memória para detalhes sutis de percepção, como demonstrado em 

LOGAN et al (1991) em um experimento que testou a percepção de japoneses dos sons 

/r/ e /l/ após a realização de um treinamento para aprendizagem dessa distinção. 

Verificam que tanto as características de voz como as do contexto fonético onde os 

contrastes ocorreram influíram nos resultados, ou seja, dependendo das características 

de voz da pessoa ou do contexto a distinção era realizada mais adequadamente.   

Características da voz dos falantes, de variantes da fala, da taxa de elocução são 

armazenadas na memória de longo termo e influenciam a categorização perceptiva e a 

retenção das palavras, fornecendo pistas de como o sistema nervoso mapeia o sinal de 

fala em representações linguísticas no léxico mental.   

 

P3 Phonetic categories established in childhood for L1 sounds evolve over the life span to reflect 
the properties of all L1 or L2 phones identified as a realization of each category. 

 

O postulado 3 defende que as categorias fonéticas estabelecidas na infância para os sons 

da língua materna parecem evoluir ao longo da vida para refletir todas as propriedades 

dos fones da LM e da LE reconhecidos como uma realização de cada categoria. 

 

Esse postulado defende que tanto a produção quanto a percepção em LE são 

influenciadas pela LM e pela LE. A influência da LE está relacionada com a quantidade 

de exposição à LE ao longo da vida. Segundo ZSIGA (2013:459) “a corollary 

hypothesis of the SLM is that speakers who get better at the L2 will necessarily get 

worse at the L1, as the categories shift in the L2 directions”. Nesse sentido, verificamos 

que o trânsito entre a LM e a LE não se faz apenas em um sentido. É uma via de duas 

mãos.   
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P4 Bilinguals strive to maintain contrast between L1 and L2 phonetic categories, which exist in a 
common phonological space. 

 

O postulado 4 comenta que os bilíngues se esforçam para manter o contraste entre as  

categorias fonéticas das línguas que falam, quando estas coexistem  em um espaço 

fonológico comum. As características acústicas nos mostram que a realização de um 

mesmo fonema varia de língua para língua. Um exemplo é o VOT (Voice Onset Time ou 

tempo de ataque de vozeamento), o qual se refere ao intervalo temporal entre a soltura 

das obstruções articulatórias na produção de consoantes plosivas e o começo do 

vozeamento da vogal que as seguem no caso das produções de oclusivas não vozeadas e 

ao vozeamento durante o período de obstrução dos articuladores durante a produção das 

plosivas vozeadas.  

 

O VOT é específico a cada idioma e varia de acordo com gênero, posição acentual e 

contexto fonético.  Por exemplo, no Português a duração desse intervalo, medido em 

posição de sílaba acentuada de palavra dura em média 11ms para o /p/ (BEHLAU 1986; 

MADUREIRA et al 2002), enquanto para o Espanhol a medida de duração média é 4ms 

(LISKER & ABRAMSON 1964) e para o Inglês, 58ms (LISKER & ABRAMSON 

1964). Essas diferenças têm implicações sobre a percepção do vozeado não vozeado, 

pois enquanto para o Português e o Espanhol é relevante um pré-vozeamento 

(vozeamento antes da liberação da obstrução entre os articuladores) para a identificação 

das plosivas vozeadas. Em Inglês esse pré-vozeamento não é necessário, visto que a 

produção do /p/ terá um VOT longo e a do /b/ um VOT curto. Isso explica porque 

quando brasileiros emitem um [p] muitas vezes essas produções são percebidas por 

falantes nativos da língua inglesa como [b]. As figuras a seguir ilustram com dados 

acústicos as medições de VOT.  
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FIGURA 03: Forma de onda, camada superior com segmentação do VOT e camada inferior com 
indicação da duração em ms  do VOT segmentado na camada superior  e do  [p] segmentado na camada 
inferior  em produção da palavra “possible” por falante nativo do Inglês americano.  

 

Na FIGURA 03, é possível observar que a duração do VOT em relação à duração total 

da consoante [p] é de 56%. 

 

 

FIGURA 04: Forma de onda, camada superior com segmentação do VOT  e camada inferior com 
indicação da duração em ms  do VOT segmentado na camada superior  e do  [p] segmentado na camada 
inferior em produção da palavra “possible” por falante nativo do Português Brasileiro proficiente em 
língua inglesa. 

 

Na FIGURA 04, é possível observar que a duração do VOT em relação à duração total 

da consoante [p] é de 19%, uma porcentagem bem inferior à do falante nativo do inglês, 

representado na FIGURA 03. O falante transferiu o padrão da língua portuguesa. 
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FIGURA 05: Forma de onda, camada superior com segmentação do VOT e camada inferior com 
indicação da duração em ms do VOT segmentado na camada superior  e do  [p] segmentado na camada 
inferior  em produção da palavra “patos” por falante nativo do Espanhol Colombiano.  

 

Na FIGURA 04, é possível observar que a duração do VOT em relação à duração total 

da consoante [p] é de 4% no espanhol colombiano. Observa-se que a porcentagem é 

menor que em português brasileiro e em inglês. 

 

 

Para fundamentar os postulados do SLM, foram estabelecidas sete hipóteses, as quais 

são comentadas a seguir.  

 

H1 Sounds in the L1 and L2 are related perceptually to one another at a position sensitive 
allophonic level, rather than at a more abstract phonemic level. 

 

A primeira hipótese aborda a percepção dos sons entre as línguas. Os sons das línguas 

envolvidas estão perceptualmente relacionados um ao outro em um nível alofônico e 

não a um nível mais abstrato, o fonêmico.  

 

Essa hipótese é importante no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras porque 

enfatiza a relevância do nível fonético na relação entre os sons das línguas materna e 

estrangeira, portanto permeia o nível fonético, que é o dos fones e não no nível 

fonológico, que é o das oposições fonêmicas. Como considerado em relação ao VOT 

acima, por exemplo, essa hipótese alerta que a simples confrontação dos inventários 

fonêmicos não é suficiente para detectar contrastes entre as línguas como no caso do 
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Espanhol/Português em relação ao Inglês no caso da distinção entre /p/ e /b/. As três 

línguas apresentam esse contraste, mas o Português/Espanhol implementam-no 

diferentemente do Inglês. 

 

H2 A new phonetic category can be established for an L2 sound that differs phonetically from the 
closest L1 sound if bilinguals discern at least some of the phonetic differences between the L1 
and L2 sounds. 

 

Uma nova categoria fonética pode ser estabelecida para um som da língua estrangeira 

que seja foneticamente diferente ao som mais próximo da língua materna se os bilíngues 

discernirem alguma diferença fonética entre esses sons. 

 

Segundo essa hipótese, o treinamento na discriminação de pistas acústicas traria 

benefícios no ensino de pronúncia em LE.  

   

H3 The greater the perceived phonetic dissimilarity between an L2 sounds and the closest 
L1 sound, the more likely it is that phonetic differences between the sounds will be discerned. 

 

A hipótese 3 amplia a anterior ao afirmar que quanto maior for a dissimilaridade 

fonética perceptível entre um som da língua estrangeira e o som mais próximo da língua 

materna, é mais provável que essas diferenças fonéticas entre os sons sejam discernidas. 

 

Essa hipótese trata de questões que trazem implicações para o ensino de pronúncia, pois 

remete à necessidade de ser trabalhada a atenção a pistas acústicas em língua estrangeira 

de forma que os aprendizes possam criar novas categorias.  

 

Em relação à percepção de pistas fonéticas, ressalta-se que falantes de diferentes línguas 

percebem os sons de maneira diferenciada conforme evidências apresentadas pelo 

trabalho realizado por MINAGAWA & KIRITANI (1996). Esses pesquisadores 

enfocaram a discriminação do contraste de consoantes plosivas não-vozeadas isoladas e 

geminadas do Japonês por falantes de cincos línguas diferentes: chinês, coreano, 

espanhol, inglês e tailandês. Nesse tipo de contraste, o tipo de acento influencia a 

discriminação e o fator acústico é a pista crucial. O resultado da pesquisa mostrou que 

falantes de diferentes línguas percebem de modo diferente as consoantes plosivas. Os 
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falantes do espanhol e do inglês obtiveram maior número de acertos em relação aos 

falantes de outros idiomas e não apresentaram variação significativa em relação à 

diferença de pitch, pois a correlação entre duração do fechamento e o efeito de 

geminação era clara para esses falantes.  

 

ALLEGRO (2004) pesquisou sobre a produção e percepção de sons em espanhol como 

língua estrangeira, tendo como sujeito um estudante brasileiro cursando o nível 

intermediário de espanhol executando tarefas de leitura e narração de uma história. Para 

avaliar o desempenho do sujeito da pesquisa nas tarefas de leitura e narração da história, 

foi construído um questionário de avaliação que foi respondido por falantes nativos de 

língua espanhola de várias nacionalidades, professores de Espanhol como LE. A análise 

do protocolo e o apoio na inspeção espectrográfica das gravações demonstraram que o 

estudante foi melhor na leitura que na tarefa de contar a história. Especificamente sobre 

a produção das vogais pelo sujeito de pesquisa, nem sempre a produção foi bem 

avaliada pelos juízes, pois tiveram dificuldades com a identificação das pós-tônicas. 

Essas dificuldades envolveram tanto questões de qualidade, quanto de quantidade, pois 

as sistemáticas reduções da pós-tônica, por vezes, dificultavam o entendimento da 

palavra. A vogal posterior médio-alta [o], produzida pelo aprendiz, foi percebida como 

[u] e a vogal [i] como [e]. O fato de que /o/ e /e/ tenham sido percebidos 

respectivamente como /u/ e /i/pode ser interpretado em relação a diferenças em relação à 

frequência dos formantes que caracteriza as vogais produzidas no Espanhol e no 

Português. Os valores indicam que os espaços acústicos correspondentes às 

categorizações de /u/ e /o/ em línguas espanhola e portuguesa diferem. As equivalências 

estabelecidas entre vogais altas e médio-altas referidas anteriormente só puderam ser 

sido descritas com  o recurso à fonética acústica. Reforça-se aqui a necessidade de se 

contemplar a análise fonético-acústica na avaliação das produções de sons de fala e de 

sua percepção.  

 

A observação dos avaliadores sobre a qualidade das vogais pós-tônicas, motivou a 

verificação da duração dessas vogais em relação à duração da tônica. Comparando-se as 

durações das vogais das palavras inseridas nas frases veículos. Os valores foram 

medidos em ms e foram calculadas as diferenças de porcentagem das vogais em posição 
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pré-tônica e pós-tônica em relação à tônica para as produções de cada um dos sujeitos (o 

falante nativo do espanhol e o falante nativo do Português).  

 

H4 The likelihood of phonetic differences between L1 and L2 sounds, and between L2 sounds that 
are noncontrastive in the L1, being discerned decreases as AOL increases. 

 

Esta hipótese leva em consideração a idade da aprendizagem (AOL refere-se a Age of 

Learning). A probabilidade de que as diferenças fonéticas entre os sons da LM e da LE, 

e entre os sons da LE que não são contrastivos na LM, possam ser discernidas diminui 

com o aumento da idade de aprendizado. Essa hipótese não contraria o Postulado 1, pois  

o que aponta é que, em geral, quanto mais jovem foi o aprendiz mais facilidade haverá 

para a percepção das pistas acústicas que diferenciam os sons, mas a idade não é um 

obstáculo, visto que os mecanismos utilizados para a aprendizagem da LM continuam 

intactos durante toda a vida e podem ser utilizados na aprendizagem da LE.  Os 

trabalhos de FLEGE (1995, 1999) e MacKAY et al (2006) mostram em relação às 

produções de fala  dos grupos estudados que há crianças que, mesmo depois de longo 

tempo de imersão na língua inglesa como LE, apresentavam acentuado  sotaque 

estrangeiro e que  a maioria dos adultos, mas não todos, apresentavam acentuado 

sotaque estrangeiro.  

 

Esses dados contrariam a Hipótese do Período Crítico, desenvolvida por LENNEBERG 

(1967) segundo a qual após os 12 anos de idade acontece um declínio abrupto na 

capacidade de produzir a LE sem grau acentuado de sotaque. O trabalho de BARBOSA, 

M. (2013) também revelou em um grupo de 11 adultos brasileiros, um falante cuja 

produção de fala em Inglês foi equivalente a de falantes nativos da língua inglesa. Nesse 

trabalho, também verificou-se a correlação entre o grau de sotaque percebido e o grau 

de inteligibilidade15. Note-se que a força do sotaque estrangeiro, embora correlacionada 

com a compreensibilidade e inteligibilidade percebida, não necessariamente implica no 

fato de que um sotaque estrangeiro acentuado reduz a compreensibilidade e a 

inteligibilidade da fala em LE como apontam MUNRO & DERWING (1995).  

                                                           
15 A percepção do sotaque estrangeiro ocorre quando o ouvinte nativo nota aspectos na fala em LE que 
destoam das normas de sua fala. Inteligibilidade é o processamento acústico da fala e envolve o 
reconhecimento de palavras. Em outras palavras, uma fala inteligível seria aquela cujas palavras podem 
ser reproduzidas por escrito. O termo compreensibilidade, por sua vez, está relacionado à capacidade do 
ouvinte de entender o significado de um enunciado em seu contexto. A fala é compreensível quando pode 
ser entendida. (MCGREGOR 2007)  
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H5 Category formation for an L2 sound may be blocked by the mechanism of equivalence 
classification. When this happens, a single phonetic category will be used to process 
perceptually linked L1 and L2 sounds (diaphones). Eventually the diaphones will resemble one 
another in production. 

 

A formação de uma categoria para um som da língua estrangeira poderá ser bloqueada 

pelo mecanismo de classificação de equivalência. Quando isto acontece, uma única 

categoria fonética integra os sons de ambas as línguas, emparelhando-os (diafones). 

Eventualmente os sons emparelhados (que são sons diferentes, mas que terminam sendo 

identificados como iguais pelo falante, como o [ө] do inglês que o falante brasileiro 

considera [f], [t] ou [s]) são produzidos de maneira idêntica.  

 

MORRISON (2003) trabalhou com a produção e percepção de falantes nativos do 

Inglês originários do Canadá e falantes nativos do espanhol em relação às vogais em 

posição final de palavras em língua espanhola. As produções dos canadenses foram 

comparadas com as produções dos falantes nativos do espanhol. A análise perceptiva 

confirmou que os aprendizes canadenses identificaram as vogais do espanhol a partir 

dos parâmetros das vogais do inglês, por assimilação, ou seja, assimilaram uma 

categoria vocálica do inglês a uma categoria vocálica do espanhol e, no caso das vogais 

espanholas /a/ e /u/, por uma categoria múltipla de assimilação para mais de uma vogal 

do inglês. Com relação à identificação das vogais produzidas por esses aprendizes, os 

falantes nativos do espanhol identificaram todas as vogais do espanhol. Os falantes do 

inglês basearam sua produção de vogais em espanhol na sua própria produção do inglês. 

O resultado da tarefa de produção pelos falantes nativos do espanhol foram condizentes 

com o espaço acústico vocálico esperado para a realização das vogais.  

 

H6 The phonetic category established for L2 sounds by a bilingual may differ from a monolingual’s 
if: 1) the bilingual’s category is “deflected” away from an L1 category to maintain phonetic 
contrast between categories in a common L1-L2 phonological space; or (2) the bilingual’s 
representation is based on different features, or feature weights, than a monolingual’s.   

 

As categorias fonéticas estabelecidas para os sons da língua estrangeira por bilíngues 

podem ser diferentes das dos monolíngues se (1) uma categoria formada pelo bilíngue 

for afastada de uma categoria da outra língua para manter o contraste fonético no espaço 
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fonológico compartilhado pela LM e LE; ou se (2) a representação da categoria fonética 

do bilíngue estiver baseada em características diferentes da do monolíngue, ou, ainda, se 

bilíngues e monolíngues atribuírem pesos diferentes a essas características. 

 

H7  The production of a sound eventually corresponds to the properties represented in its phonemic 
category representation. 

 

A última hipótese, a de número sete, ao comentar que produção de um som 

eventualmente corresponde às propriedades representadas na sua categoria de 

representação fonêmica, retoma a questão da representação do som no sistema.  

 

Nesse caso se os fonemas na LM e na LE coincidirem não haverá problemas em relação 

à formação de novas categorias. No caso do Português e do Espanhol, o fonema /f/ 

realizado com o fone [f] em ambas as línguas. Dependendo das línguas envolvidas, 

mesmo nos casos da produção do som corresponder às propriedades representadas 

fonemicamente, deverá se atentar a possíveis processos que ocorram na fala 

coarticulada, como por exemplo, processos de vozeamento, palatalização, nasalização, 

velarização, entre outros. No caso do Português o fonema /s/ e o fone [s] são 

encontrados nas duas línguas, entretanto, fenômenos diferenciados ocorrem na fala 

coarticulada: no Português ocorre vozeamento antes de consoantes sonoras, enquanto no 

Espanhol podem ocorrer nesse contexto diante de consoante sonora, uma fricativa glotal 

não vozeada, uma fricativa glotal vozeada ou ainda uma realização de fricativa palato-

alveolar não vozeada (antes de fricativa palato-alveolar vozeada).  

 

CASTILHO (2004) analisou emissões de sons de brasileiros correspondentes à 

produção do grafema “s” em variados contextos fonéticos em língua inglesa e 

comparou-as com a de um falante nativo do inglês. Em relação à produção do falante 

nativo do Português Brasileiro foi verificada a predominância de assimilação regressiva, 

influenciada pela língua materna. Na pronúncia do falante nativo do Inglês Americano, 

registrou-se a assimilação progressiva, mais produtiva em língua inglesa. Também 

foram encontradas diferenças relativas à ressilabificação (a consoante [s] em final de 

palavra em inglês foi ressilabificada como [z], ocupando a posição de ataque silábico 
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(onset) da palavra que a seguia. Esses processos prejudicaram a inteligibilidade da fala, 

conforme indicaram os testes perceptivos feitos por nativos da língua inglesa. 

 

 

Examinados os postulados e hipóteses do SLM levantados por FLEGE e com base nos 

resultados de experimentos que FLEGE e colegas realizaram, entre muitos outros, 

envolvendo falantes de diferentes línguas no processo de aquisição de sons da língua 

inglesa, ficam evidenciados os muitos subsídios gerados por essa literatura de base 

fonética para se compreender os fatores que influenciam o grau de sotaque estrangeiro e 

a importância da percepção na determinação do grau do sotaque.  

 

A distinção entre sons da LE que são muito diferentes da LM não causa dificuldades 

como demonstrado em trabalhos como os de FLEGE (1987, 1993, 1995), BEST et al. 

(1988), BOHN & FLEGE (1992). No entanto, a percepção de diferenças que são 

categóricas na LE e não na LM, como por exemplo, a diferença entre os sons /i/ e /I/, /u/ 

e /U/ do Inglês para falantes nativos do Português ou do Espanhol, podem causar 

problemas quando provocam assimilação dos dois elementos que constituem o par de 

sons da LE a um som da LM (/i/~/I/ e /u/~ /U/ do Inglês assimilados respectivamente a 

/i/ e /u/ no Português e no Espanhol, por exemplo). Essa dificuldade causada pela 

assimilação de sons entre as línguas pode ser pensada nos termos que, como 

JAMIESON (1995) coloca que o que se perde ao longo da vida não é a capacidade de se 

discriminar sons, mas a atenção a pistas acústicas que não são importantes para se 

diferenciar os sons na língua da LM. Em termos de ensino de pronúncia, isso implica 

em se desenhar exercícios que trabalhem a atenção a essas pistas acústicas. 

O sotaque estrangeiro é influenciado pela transferência de padrões sonoros da LM para 

a LE, mas na determinação do grau maior ou menor de sotaque encontra-se uma grande 

variabilidade individual que se manifesta na gradiência16 com que os fatores idade e 

exposição à língua, como demonstram os trabalhos de FLEGE (1981,1984,1988), 

FLEGE et al (1995) , MACKAY et al (2006), FLEGE & LIU (2001) PISKE et al 

(2001), influenciam aos hábitos de produção e o mapeamento da percepção.  

                                                           
16 Termo usado na área de linguística para referir a inexistência de fronteiras nítidas entre os conjuntos de 
categorias análogas.  
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Os trabalhos conduzidos por FLEGE e outros pesquisadores citados nesta seção 

apoiam-se em experimentos de análise fonético acústica. A análise fonético-acústica é 

importante porque focaliza o meio integrador entre produção e percepção dos sons e o 

conhecimento por ela gerado pode ter desdobramentos para se pensar no ensino-

aprendizagem de pronúncia em LE. 

 

 

2.2 Os fundamentos para o ensino de pronúncia 

  

Os exercícios com o propósito de ajudar o aluno a desenvolver as habilidades de 

pronúncia e de compreensão oral devem fazer parte da rotina de trabalho na sala de 

aula, assim como são trabalhadas a compreensão leitora e a produção escrita.  

 

É sabido que algumas escolas, apesar de ser século XXI, não dão condições para o 

trabalho do professor em relação ao material. Inexistência de laboratórios de 

informática, poucos reprodutores de áudio e/ou de modelos ultrapassados, ausência de 

caixas de som para amplificar o áudio, etc., são alguns exemplos de realidade 

encontrada por muitos professores. Até em universidades, quando há laboratório de 

línguas, pode acontecer que ainda se trabalhe com fitas cassetes e seja inexistente a 

possibilidade de levar um arquivo num pendrive ou, simplesmente, baixá-lo desde o 

meio virtual.  

 

Paralelamente, também há a limitação própria do professor. MONGHADDAM et al 

(2012) comentam que nem sempre o ensino da pronúncia foi popular entre os 

professores, enquanto que BARBOSA, M. (2013), que ainda hoje é possível perceber 

que ensinar pronúncia é um “ponto muito sensível” para muitos educadores. A falta de 

formação em fonética vem acompanhada da ausência de domínio das ferramentas 

computacionais. Ainda hoje, grande parte dos professores desconhece como baixar um 

arquivo de áudio da internet. Muitas vezes a situação é mais complexa porque há a 

necessidade adaptar o arquivo baixado aos recursos disponibilizados no local de 

trabalho. Um exemplo simples é converter o arquivo baixado ao sistema que o 
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reprodutor de som do local de trabalho aceita. Nem é necessário comentar que, às vezes, 

ainda é necessário separar áudio de imagem porque em alguns lugares pode não ter 

projetor ou reprodutor de imagem com saída USB. Essa situação se complementa 

quando aparece a necessidade de baixar a taxa de elocução do áudio para poder 

trabalhá-lo com níveis iniciantes. Como já afirmava LEFFA (2008:30), “a introdução do 

computador parece demandar uma nova alfabetização (...), incluindo a capacidade de 

trabalhar arquivos eletrônicos”. No entanto, apesar das dificuldades encontradas e 

corroborando a afirmação de FONTÃO DO PATROCÍNIO & COUDRY (1989: s/nº), o 

uso do áudio auxilia no processo geral de ensino-aprendizagem e são fundamentais para 

a aquisição da fonética, do ritmo e da entoação.  

 

O dado concreto é que no ensino atual, o tempo e a atenção dedicados ao ensino da 

pronúncia e da compreensão oral na LE não são nem proporcionais à sua relevância na 

aprendizagem do idioma, nem iguais aos que são dedicados à gramática ou outros 

aspectos linguísticos. A sensação que dá é que o simples fato de escutar o professor, 

uma música ou um programa de televisão faz os sons se internalizarem e o aluno-

ouvinte, como num passe de mágica, passa a pronunciar corretamente as diferenças 

fônicas e compreende o novo idioma em todas as situações. CRUZ FERREIRA (2003) 

enfatiza, especificamente sobre o tema dos aspectos entoacionais, que não se pode 

esperar eles surjam naturalmente após algumas ou muitas aulas de gramática, do mesmo 

modo que é enganoso pensar que a competência gramatical possa surgir em aulas de 

laboratório voltadas a prática da pronúncia. 

 

Ensinar pronúncia não é o mesmo que ensinar fonética. LLISTERRI (2003) mostra a 

diferença entre o ensino da fonética, o ensino da pronúncia e a correção fonética. O 

ensinar fonética é promover o conhecimento formal e detalhado das características 

articulatórias, acústicas e perceptivas dos segmentos e suprassegmentos de uma língua. 

Com o apoio de um material teórico, é feita uma reflexão explícita sobre o sistema. 

Geralmente é um conhecimento trabalhado em cursos específicos ou em níveis muito 

avançados, como um aperfeiçoamento.  

 

O ensino da pronúncia é o que acontece na sala de aula, como parte integrante na prática 

da produção oral. A pronúncia adequada é uma habilidade que todo aluno deveria 

dominar ao aprender uma língua estrangeira e é necessária a inclusão de exercícios para 
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desenvolvê-la nas atividades realizadas na sala de aula, assim como há atividades para 

desenvolver a escrita. A pronúncia, entendida o conjunto de aspectos articulatórios e 

perceptivos de elementos segmentais (consoantes e vogais) e suprassegmentais (acento, 

entoação, etc.) de uma língua (FALCÃO 2012), é o suporte da língua oral, na sua 

produção e percepção, o que faz com que outorgue inteligibilidade à produção oral do 

aprendiz e facilite que os ouvintes o compreendam (IRUELA 2007). 

 

Para ensinar a pronúncia, LLISTERRI (2003) propõe, para o ensino de Espanhol com 

Língua Estrangeira (ELE), mas aplicável ao EPLE dadas as semelhanças entre as 

línguas, algumas sugestões. Para o nível básico, a identificação e a produção de sons. 

Para nível intermediário, variantes contextuais e condicionadas pela posição, além de 

expressões, como surpresa, alegria, etc. No nível avançado, matizes da entoação. 

Também sugere o trabalho com as vogais, não só isoladas, mas combinadas em 

ditongos, tritongos, e em sequências de vogais em contato com grupos consonânticos a 

partir do ponto e modo de articulação. Sem esquecer, é claro, o trabalho com o sotaque 

e a entoação. CRUZ FERREIRA (2003) destaca que a gramática da entoação também 

deve ser aprendida. 

 

A correção fonética, por sua vez, é feita quando há “erros” (divergências entre o som 

articulado e o esperado) na realização fonética da produção do aprendiz. O professor 

deve sinalizar o erro e como o aluno deve corrigi-lo ou levar o aluno a uma reflexão, ou 

seja, ajudá-lo a se lembrar de como seria a correta articulação do fonema naquele 

contexto. Assim como se corrige a gramática e o léxico, deve-se corrigir a pronúncia. 

Há estratégias que podem reduzir o chamado “sotaque estrangeiro” e diversas técnicas 

de correção que podem ser utilizadas (LLISTERRI 2003). Para efetuar o diagnóstico de 

erro e propor um modelo para a correção, é necessário que o professor tenha formação 

em fonética. O professor de língua estrangeira deve conhecer as características fonético-

articulatórias da língua que ensina (GIL 2007). CASTILHO (2004:103) ressalta a 

importância da formação linguísticas do professor de línguas em todos os aspectos 

(fonética e fonologia, semântica, sintaxe, etc), sabendo as características específicas de 

cada língua, sobre a interação prosódia-segmento e os efeitos da coarticulação).  

 

Para estabelecer um plano de trabalho para o desenvolvimento da habilidade de 

pronúncia, é necessário selecionar os sons que serão trabalhados com um determinado 
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grupo de alunos. Assim como não se trabalha o desenho das letras do alfabeto com os 

estudantes que conheçam um idioma que utilize o mesmo alfabeto, alguns sons ou 

contextos fônicos talvez não precisem ser trabalhados.  Para começar a estabelecer o 

syllabus, a Análise Contrastiva (LADO 1957), surgida no final dos anos 50 (cinquenta) 

pode auxiliar o professor em um primeiro momento, desde que o professor também 

conheça a língua materna de seu aluno. Com o objetivo de predizer os possíveis erros 

dos estudantes que aprendiam uma língua estrangeira, a análise contrastiva compara os 

sistemas de ambas línguas – língua materna e língua estrangeira – para listar os 

problemas previsíveis.  Essa comparação deve ser feita com os sistemas fonêmicos de 

ambos idiomas. Um exemplo é, no caso do EPLE para hispanofalantes, a realização das 

vogais nasais, ou, ainda o contraste da lateral líquida [l] e a vibrante simples [ſ] para os 

estudantes japoneses17.  

 

No entanto, a simples comparação dos inventários fonêmicos não é suficiente para 

prever todos os problemas que aparecem. Nos inventários fonêmicos não está o fator de 

combinabilidade dos sons e quais sons o estudante irá transferir desde sua língua 

materna ou de outra língua aprendida. Fenômenos em juntura de palavras, por exemplo, 

o vozeamento antes de vogais ou consoantes vozeadas em contextos como “os ares” e 

os “mares” em  Português, no caso do Espanhol, variante rioplatense, a variante mais 

comum (BORZONE DE MANRIQUE 1980; GARCÍA JURADO & ARENAS  2005) é 

a fricativa glotal não vozeada [h], portanto [oh aires] e [oh mares]. Por isso, a 

interlíngua apresentada pelos estudantes é uma fonte de informações preciosa, sendo ela 

quem define quais são os sons obrigatórios de serem trabalhados, complementando, 

como comenta LLISTERRI (2003), a progressão e o estabelecimento da hierarquia de 

problemas fonéticos previstos pela primeira língua do aluno. 

 

FLEGE (1987) expõe sobre o conceito de semelhança fonética entre os idiomas 

resultantes da percepção. São três categorias. (1) os sons idênticos em ambas as línguas 

não causariam dificuldades de aprendizagem, pela semelhança de pronúncia. (2) sons 

diferentes que apresentem diferenças perceptíveis levam a necessidade de aprendê-los, 

podendo o falante chegar a ter uma produção muito próxima a do falante nativo desse 

                                                           
17 Um estudo sobre as características do falante japonês em língua portuguesa pode ser lido em AIRES et 
al (2008). Para um estudo contrastivo entre os sistemas fonológicos do japonês e do português, há o 
trabalho de JOKO (1987), o qual está baseado na fonética acústica. 
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idioma. (3) sons semelhantes, que apresentem diferenças acústicas, mas não 

perceptíveis, sofrem interferência.   Isso é porque, na verdade, escutamos a LE a partir 

das categorias fonéticas da primeira língua que falamos. Um exemplo é a realização do 

alofone aproximante [ð] em contexto intervocálico como plosivo pelos falantes de 

língua portuguesa ao aprenderem espanhol18. Um exemplo é a palavra “cada”. O falante 

brasileiro pronuncia [kadɐ] em vez de [kaða].  

 

Com os principais problemas levantados, é possível estabelecer uma hierarquia e fazer 

um planejamento dos sons a serem trabalhados. Para esse planejamento, LLISTERRI 

(2003) comenta que definir os objetivos é a base da totalidade do desenho curricular ou 

da programação do curso. Assim como outros aspectos do idioma são pensados, deve-se 

também definir qual norma será ensinada e o grau de conhecimento articulatório e 

fonêmico que o aluno deve adquirir. Selecionar, portanto, a referência de pronúncia não 

é uma tarefa fácil devido à variedade apresentada nas línguas e a escassez de estudos em 

muitos idiomas.  

 

O professor é quem decide a variedade a ser estudada, geralmente adotando a própria, já 

que é inviável mudar a própria pronúncia só para agradar a um grupo de alunos. No 

entanto, durante o curso, devem ser oferecidos exemplos de vários sotaques que o 

idioma tiver, estando preparado para responder as perguntas que possam surgir em 

classe. Outro aspecto a ser trabalhado são os diferentes graus de formalidade. É sabido 

que numa situação mais formal, o falante cuida da sua forma de articular os sons e, 

numa situação mais informal, há um relaxamento dos articuladores. O grau de “precisão 

fonética”, ou seja, o grau de precisão de aproximação da pronúncia do aluno à do nativo 

vai depender de cada grupo (LLISTERRI 2003) e das características e motivações de 

cada aluno. 

 

As produções equivocadas dos alunos nunca são casuais; são compreensíveis, 

diagnosticáveis e corrigíveis a partir do conhecimento fonético sobre a primeira e a 

segunda língua do estudante (GIL 2007: 30).  

 

                                                           
18 Um estudo sobre realização dos alofones aproximantes em contexto intervocálico como plosivo pelos 
falantes de língua portuguesa no estudo da língua espanhola pode ser lido em SANDES (2010). 
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FERREIRA, I. (2001:43) comenta que há dois tipos de alunos. O primeiro apresenta 

uma interlíngua fossilizada, mas acredita que tem uma boa produção na língua-alvo e, 

por isso, não se esforça para progredir. Já o segundo tipo é o aluno exigente que ainda 

não está satisfeito com a própria produção e procura melhorar “para uma melhor 

interação com os falantes nativos do Português”. Nesse ponto, não é possível ignorar a 

questão da identidade e da motivação em aprender o idioma. Como afirma 

SCARAMUCCI (2001:89): 

“embora muitos dos desvios apresentados por hispanofalantes 
possam ser explicados como interferências da língua materna, 
não se pode deixar de considerar outro fator (...) nem sempre 
consciente, do falante estrangeiro em manter sua identidade e 
de sinalizá-la, uma vez que a cultura e a língua (...) poderiam 
constituir uma ameaça à sua identidade”. 

 

A percepção da fala, termo usado neste trabalho para designar o reconhecimento e a 

identificação de segmentos fonéticos (HAYWARD 2000), influi diretamente na 

compreensão oral em língua estrangeira.  

 

GOH (2003:III) afirma que, “apesar de a compreensão oral ser uma habilidade 

importante, é provavelmente a mais difícil de se aprender e ensinar. O sucesso do seu 

aprendizado depende de muitos fatores, como experiência, educação e capacidade de 

processamento mental dos alunos”. Considera, em sua colocação, o fator estresse, dado 

que a compreensão oral é uma atividade instantânea e muitas vezes o aluno pode se 

sentir incapaz de processar todas as informações ouvidas com a rapidez requerida. Por 

outro lado, os professores enfrentam o desafio de ajudar os alunos a melhorarem sua 

capacidade em uma habilidade linguística que é, em grande medida, imperceptível. 

ALVES (2003:12) comenta que esta habilidade muitas vezes é deixada de lado em 

muitos contextos de sala de aula, o que torna maior e mais evidente a sua fragilidade. O 

aprendiz tem a expectativa de passar a compreender a língua estrangeira e se sente 

frustrado quando isso não acontece principalmente fora da sala de aula.  

 

NUNAN (2002) define a compreensão oral como a “habilidade cinderela” porque é 

menos considerada que a produção oral.   

 

GOH (2003) considera que a compreensão oral é a habilidade mais usada na vida 

cotidiana, chegando a corresponder a um 50% do tempo diário de comunicação. Uma 
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boa compreensão oral traz possibilidades de mais sucesso nos diversos setores da vida 

(estudo, trabalho, negócios, relações interpessoais).   

 

A escuta é fundamental na aula de língua estrangeira, pois é a que fornece o input 

linguístico, constituindo o principal canal de instrução em sala de aula (ROST 

1994:141-142; GOB 2003:III). NUNAN (2002) comenta que há diferentes tipos de 

escuta, pois levam em consideração diferentes variáveis, como a finalidade da estuda, o 

papel do ouvinte e o tipo de texto que está sendo ouvido, não sendo o mesmo ouvir um 

noticiário, uma poema ou uma sequência de instruções. GOH (2003:1-17) amplia essa 

consideração, classificando a compreensão oral como habilidade, produto ou processo.  

 

Na compreensão oral entendida como habilidade, o aluno deverá ser capaz de 

compreender detalhe ou pontos principais, saber selecionar informação e fazer 

inferências e previsões. Seriam “habilidades de capacitação”. Na compreensão de 

detalhes está a busca de informações específicas, como um número ou informação 

principal. Se a pessoa tiver que prestar atenção em vários detalhes simultaneamente, a 

tarefa tende a ser intensa e cansativa. Na compreensão de pontos principais, também 

conhecida como “compreensão oral global” a atenção está focalizada nas “ideias 

principais” ou panorama geral, desconsiderando as ideias secundárias. Os especialistas 

dizem que esta habilidade é a mais utilizada por ouvintes eficazes. A compreensão 

seletiva, por sua vez, significa prestar atenção somente a partes específicas do arquivo 

sonoro, de acordo ao objetivo da atividade. Já a compreensão para fazer inferências é a 

habilidade de preencher espaços em branco (lacunas) ao receber a informação, forçando 

que o ouvinte também ouça “as entrelinhas”, pois parte da informação pode ter sido 

omitida por suposição de que já se saiba. Pode ser o caso, também, que se tenha perdido 

alguma parte devido a distrações, interferências ou explicação deficiente. Vista como 

para fazer previsões, é quando se prevê, antes ou durante a atividade, o que se poderá 

ouvir. O ouvinte tende a ouvir com maior atenção e concentração para ver se o que 

previram é correto. 

 

Entendida como produto, a compreensão oral é o resultado, o que os ouvintes fazem 

para demonstrar o seu conhecimento, podendo, inclusive, ser uma resposta não-verbal, 

como seguir instruções, organizar e classificar informações, identificar informações em 

fotos, etc. A compreensão oral, “em termos de comportamento observáveis, proporciona 
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ao professor uma forma tangível de avaliar o sucesso dos objetivos da lição e de estimar 

o quanto os alunos compreenderam” (GOH 2003:6). 

 

Entender a compreensão oral como processo é considerar que, acima de tudo, é um 

processo mental. Os processos de compreensão entre a da primeira língua do aluno e a 

da LE frequentemente se diferem quando estão limitados por fatores linguísticos e 

sociolinguísticos (GOH 2003:7). Para que a comunicação seja efetiva, os falantes 

devem conhecer o sistema linguístico usado. 

 

O processo das informações linguísticas acontece a partir de um determinado número de 

sistemas cognitivos: atenção, percepção e memória. As informações recebidas por meio 

de sinais (sonoros ou impressos) e identificadas como palavras são transformadas no 

espaço da memória e o significado é criado por meio da associação do visto ou ouvido 

com as informações armazenadas na memória de longo prazo (GOH 2003:7). 

 

O ouvido humano não consegue captar todos os sons emitidos pelos interlocutores, pois 

há ruídos e distorções no meio de propagação. Dois processos, top down (arriba abajo, 

na bibliografia em espanhol) e bottom up (abajo arriba, na bibliografia em espanhol), 

acontecem simultaneamente na compreensão oral. O primeiro parte, top down, do texto 

como um todo para identificação das partes constituintes. Quando não é possível 

compreender perfeitamente o som e/ou o ouvinte está indeciso entre palavras possíveis, 

ele escolhe a que for de acordo ao contexto. Para isso, ele usa seu conhecimento prévio 

sobre o tema e baseia-se em situações anteriores. O segundo, botttom up, partes das 

pistas fonéticas para a (re)construção do textos, assume que ouvir é um processo de 

decodificação de sons ouvidos de forma linear. As unidades fonêmicas são 

decodificadas e, unidas, forma a palavra. A junção de palavras forma a frase; as frases 

levam ao enunciado, que, por sua vez, chegam ao texto. Se o ouvinte não tiver acesso a 

todas as informações contextuais, ele se baseia nas pistas fonéticas escutadas para 

compor a palavra (NUNAN 2002; ALVES 2003; ALLEGRO 2004; entre outros). 

 

Para a criação de novas categorias de percepção na língua estrangeira, a exercitação é 

necessária e é feita por meio de exercícios de identificação e de discriminação. A 

discriminação é caracterizada pela capacidade de perceber as diferenças entre os sons da 

fala e poder dizer se são iguais ou diferentes. Já na parte de identificação, o trabalho é, 
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perante um estímulo sonoro, definir qual som é. Para isso, são necessárias as percepções 

categórica e contínua descritas por WODE (1995). Como afirma FLEGE (1995), os 

mecanismos de processos usados na aquisição da língua materna permanecem intactos 

durante toda a vida, sendo possível aplicá-los no aprendizado de outro idioma. 

CASTILHO (2004:103) enfatiza que “é fundamental sensibilizar o aprendiz a prestar 

atenção em pistas acústicas importantes para a discriminação dos sons e mostrar a ele 

que tal procedimento é essencial para a compreensão oral, pois nem sempre as pistas 

contextuais (top down) são suficientes”. 

 

NUNAN (2002) explica que no decorrer dos cursos de língua estrangeira, é importante 

ensinar tanto a capacidade de discriminar pares mínimos (bottom up) quanto incentivar 

o uso do conteúdo que já sabem para entender aquilo que ouvem (top down). Se o 

professor suspeitar que falta determinado conteúdo, pode ser feito um exercício prévio à 

escuta, para, assim preparar o aluno para a tarefa de escutar. E complementa que, nos 

exercícios de compreensão auditiva, é importante ensinar os alunos a adotarem uma 

gama flexível de estratégias na hora de ouvir. Para isso, cita uma possibilidade de 

trabalho a partir de uma notícia de eventos internacionais. Os alunos escutam o áudio 

várias vezes, mas seguindo uma instrução diferente a cada momento. Na primeira vez, 

podem ser obrigados a ouvir por essência, simplesmente identificando os países onde os 

eventos ocorreram. Na segunda vez, unir evento e lugares. E na seguinte, para ouvir 

detalhes, discriminar entre aspectos específicos do evento, ou, talvez, comparar o 

programa de rádio com relatos de jornais dos mesmos eventos e notando discrepâncias 

ou diferenças. 

 

A simples repetição de sons nas cabines dos laboratórios de línguas, como 

tradicionalmente se trabalha no ensino de idiomas, não é eficaz porque há a tendência 

de transferência dos padrões segmentais, acentuais e prosódicos da língua materna e o 

reforço à pronúncia equivocada dada a não percepção de características fonéticas por 

assimilar os sons da língua estudada aos da língua materna. É preciso, de acordo com 

BARBOSA, M. (2013), confrontar os aprendizes com características de pronúncia que 

não são percebidas por interferência da língua materna. Focar o ensino de pronúncia na 

percepção de novos sons é ajudar os aprendizes a desenvolverem a atenção às pistas 

fonéticas não utilizadas na diferenciação dos sons da língua materna (JAMIELSON 

1995). Por isso, CASTILHO (2004:103) defende que a formação em fonética pode 
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auxiliar o professor a estabelecer as estratégias didáticas que contribuam para diminuir a 

interferência da escrita sobre a pronúncia e as “que melhor se adequem para melhorar o 

desempenho dos alunos em discriminar e produzir sons, favorecendo a promoção da 

inteligibilidade da fala e a compreensão oral”. A formação do professor vem sendo 

apontada há muitos anos. HOYOS-ANDRADE (1994), já apontava que: 

 “el profesor de castellano (como de cualquier otra lengua) 
debe tener plena conciencia de los no siempre fáciles 
problemas planteados por la pronunciación adecuada  para 
fines de comunicación  de la lengua que ha escogido enseñar 
y se esfuerce por adquirir los conocimientos y el instrumental 
necesario para el logro de sus metas.” 

 

Para ajudar a conseguir essas metas, o ensino da pronúncia deve sempre vir introduzido 

na aula... 

“(...) de modo contextualizado e, em seu sentido amplo, 
abrangendo os sons, que se combina para formar as distintas 
palavras da língua: o sistema acentual, que permite sublinhar 
alguns sons com respeito a outros; e as curvas entonativas, 
que estabelecem o significado dos enunciados, distinguindo 
as intenções comunicativas, buscando promover uma 
comunicação inteligível” (FALCÃO 2012:2). 

 

Para escolher um material didático adequado ao ensino da pronúncia, deve-se ter em 

conta (a) qual o modelo de pronúncia oferecido ao estudante; (b) os conteúdos, ou seja, 

os segmentos, suprassegmentos e a fonética sintática, incluindo a divisão e progressão 

dos conteúdos; (c) modo de apresentação do conteúdo e o alfabeto fonético utilizado; 

(d) estratégias de aprendizagem e de correção utilizados; (e) procedência da produção 

ou da percepção; e (f) o formato do material (LLISTERRI 2003). 

 

Os exercícios para o ensino da pronúncia e o desenvolvimento da compreensão oral, 

portanto, devem aparecer nos livros didáticos para o ensino de língua estrangeira. Os 

livros disponíveis no mercado, de modo geral e entre os idiomas, possuem 

características comuns que são: (a) a progressão dos elementos segmentais aos 

suprassegmentais; (b) audição e repetição de palavras isoladas ou de enunciados; (c) 

exercícios de discriminação auditiva de pares mínimos; (d) atividades para marcar os 

elementos ressaltados nos exemplos gravados; e (e) apresentação da pronúncia, da 

ortografia e da transcrição fonética por meio do AFI ou de símbolos próprios 

(LLISTERRI 2003). MONGHADDAM et al. (2012) comentam que o ensino, até bem 
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pouco tempo, dava ênfase na articulação de consoantes e vogais, mas que recentemente 

começou a incluir exercícios para trabalhar os aspectos suprassegmentais. 

 

Com relação aos livros didáticos para ELE (Espanhol Língua Estrangeira), LLISTERRI 

(2003) comenta que a impressão que se tem revisando essas publicações é que o ensino 

da pronúncia em ELE se encontra desvinculado das ideias comunicativas. E 

provavelmente seja certo porque há poucos foneticistas na elaboração dos materiais. 

Nos livros didáticos para PLE, de acordo com a bibliografia revisada para este trabalho, 

a situação é similar.  

 

IRUELA (2007) comenta que a área da pronúncia está intimamente relacionada com o 

ensino de línguas estrangeiras desde 1890, com o Método de Reforma, também 

conhecido por Método Fonético, que é um método proposto por foneticista que 

transformou a pronúncia na questão central da aprendizagem. Nesse método, como 

comenta SILVA (1988:26), a língua falada é o ponto de partida e as palavras devem 

aparecer em sentenças contextualizadas. A sentença é considerada a unidade básica do 

discurso. 

 

Mais tarde, continua IRUELA (2007), a pronúncia esteve unida à linguística estrutural e 

a fonética e fonologia até a década de 1960. Com o aparecimento da linguística 

discursiva e o cognitivismo nos anos 70, houve uma mudança na visão de língua e qual 

seria a melhor forma de ensiná-la, culminando com a abordagem comunicativa. O autor 

questiona qual é o papel da pronúncia nessa abordagem, já que a forma de ensinar 

gramática e léxico mudou, mas não a do ensino da pronúncia, e complementa que “la 

profunda evolución que ha sufrido la enseñanza de lenguas extranjeras a lo largo de 

los últimos treinta y cinco años no ha ido acompañada de una reflexión sobre el papel 

que en ella desempeña la pronunciación” (IRUELA 2007:1). Com relação à 

compreensão oral, NUNAN (2002:238) comenta que “de vez em quando entra na 

moda”. 

 

A consideração de NUNAN deve-se que o ensino das habilidades de pronúncia e de 

compreensão oral também são consideradas dentro da abordagem de ensino-

aprendizagem vigente. A pronúncia passou por muitas fases. No método Gramática & 

Tradução, a pronúncia não tinha nenhuma importância. No método Audiolingual, a 
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pronúncia era o foco principal, com exercícios de pares mínimos e pequenas conversas 

que buscavam a articulação perfeita. NUNAN (2002:238) comenta que nessa década de 

1960 houve uma ênfase nas habilidades de linguagem oral, voltando a ser considerada 

na década de 1980, com as ideias de KRASHEN (1982) sobre o input compreensível.  

 

Já na abordagem comunicativa, por muitos anos a pronúncia foi desconsiderada porque 

o foco era o sucesso da comunicação. Nessas muitas fases, a pronúncia foi entendida de 

muitas formas, desde como falar igual a um nativo até a total desconsideração dos 

aspectos articulatórios e fonatórios.  

 

Uma boa pronúncia ainda é considerada como um acessório da oralidade, em que erros 

de pronúncia são muitas vezes desconsiderados se não prejudicarem a compreensão.  

Considera-se a necessidade de se ter uma pronúncia inteligível em língua estrangeira, 

ainda que tenha influência da língua materna, para atender as necessidades de 

compreensão nessa LE (BARBOSA, M. 2013). No entanto, o inteligível varia de acordo 

com a percepção de cada interlocutor, a qual é complementada pelo conhecimento de 

línguas, experiências com falantes estrangeiros, tema da conversa, cansaço, etc. E 

também há que considerar, concordando com FALCÃO (2012), embora se tenha 

alcançado a inteligibilidade, não se pode desrespeitar as regras fonéticas e fonológicas 

da língua.  

 

Se não for possível compreender os sons emitidos pelo emissor, não será possível 

transmitir a mensagem e realizar um ato de fala com sucesso. Por isso, a afirmação de 

VALMASEDA (1998:4), ao colocar que “la realización inexacta de un fonema o el 

empleo de una estructura gramatical inusual o imposible en una lengua, no suelen 

perturbar demasiado la comunicación; (...) sí puede (...) el uso indebido de un 

vocablo”, é discutível porque seria necessário ver qual é o som mal articulado e se essa 

deformação não altera a comunicação. No caso de PLE, trocar alguns pares mínimos 

pode gerar interferência. Em algumas línguas, o [f] e o [v] são alofones. Assim, em 

meio de uma conversa, ante uma pergunta, pronunciar “inverno” ou “inferno” pode 

alterar o contexto. Portanto, a realização inexata de um fonema pode perturbar a 

comunicação no sentido que esta pode não acontecer ou gerar um conflito não 

programado.  
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Outro ponto a ser considerado é que, de acordo com PICCIN (2003:21), a pronúncia 

inadequada pode ser interpretada como sendo engraçada e infantil ou, ainda, o falante 

pode se visto como não fluente na língua, não só por nativos, mas também por não-

nativos com bom nível de desempenho oral. 

 

O trabalho com a fonética que vem sendo feito desde o método áudio-lingual até os dias 

atuais visa somente a repetição de palavras, sem trabalhar realmente com a produção e a 

percepção de sons, no que se refere à identificação de pistas acústicas, padrões sonoros 

e prosódicos, os quais levam a criação de novas categorias perceptivas. É necessário 

recordar que quando aprendemos um novo idioma, não percebemos as diferenças que 

não existem em nossa língua materna e as assimilamos com os padrões já conhecidos, 

muitas vezes repetindo algo que não é.  

 

Com relação à línguas próximas, como é o caso das línguas portuguesa e espanhola, 

FERREIRA, I. (2001:44) comenta que “os materiais existentes têm dado mais ênfase ao 

nível fonológico, embora não se encontrem facilmente publicações que descrevam e 

comparem os sistemas das duas línguas, tornando-se difícil para o professor muitas 

vezes trabalhar esses aspectos, o que pode levar o aluno aos problemas de fossilização”.  

 

Um dado importante a ser levado em conta é que quando saíram as primeiras edições de 

livros para EPLE, os estudos sobre produção e percepção de fala estavam restritos aos 

laboratórios de fonética dado que os softwares de análise eram exorbitantemente caros e 

inacessíveis para a maioria dos pesquisadores. Houve um grande avanço no 

conhecimento a partir da popularização dos computadores e a possibilidade de utilizar 

softwares gratuitos, os quais podem também ser utilizados em sala de aula.  

 

 

2.3 A utilização das tecnologias de fala no ensino de LE. 

 

O computador, entendido como a “convergência de diferentes tecnologias, incluindo 

textos, imagens, sons e movimentos” (LEFFA 2008:30), pode integrar as aulas que 

trabalhem a pronúncia (KILIÇKAYA 2009; WILSON 2009; ROCCA 2011). O uso das 

tecnologias, em especial as de fala, é uma realidade possível e precisa ser 

implementada. Conforme afirma ROCCA (2011:2), na medida em que novas e mais 
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complexas tecnologias de fala vão surgindo, aumenta a aplicabilidade dos recursos 

disponíveis, pois...  

...“acredita-se que as tecnologias de fala possam 
complementar e fortalecer métodos tradicionais de 
aprendizagem de línguas, que culminem com avanços 
significativos nos métodos atuais de ensino e aprendizagem, 
levando em conta as novas ferramentas colocadas à 
disposição dos professores.” 

 

Muitos desses recursos, como lembra LEFFA (2008:30), que antes só estavam 

disponibilizados para grandes empresas por serem caros, agora podem ser acessados por 

qualquer indivíduo gratuitamente ou a baixo preço. 

 

ROCCA (2011) explica que o apoio visual proporcionado pela tela do computador 

oferece vantagens para o ensino da entoação de uma língua estrangeira, levando o aluno 

a melhorar o padrão entoacional, implementar junturas entre palavra, observar as 

reduções de segmentos e fazer a colocação acentual. Portanto, no ensino da entoação, o 

trabalho não pode ser apenas baseado no uso de gravadores e em exemplos nativos e 

não-nativos porque a análise perceptual é limitada e o falante nativo mostra-se  incapaz 

de caracterizar o sotaque que escuta.  

 

WILSON (2009) também destaca que com o uso das tecnologias de fala aplicado ao 

ensino dos aspectos de pronúncia, os alunos podem ser tornar mais autônomos num 

campo que tradicionalmente sempre teve que contar com julgamento de falantes 

nativos. 

 

Há três opções para aplicar as tecnologias de fala: (1) programas de análise acústica; (2) 

aplicativos de síntese de fala do tipo “text to speech”; e (3) site com características dos 

sons. A seguir, cada uma das opções vai ser comentada, a partir da possibilidade de se 

trabalhar a língua portuguesa. 

 

Os programas de análise acústica são usados para analisar e fazer medidas de 

segmentos. Existem muitos programas, como o Multi-Speech  (KAYPENTAX, 1996), 

VoceVista-Pro (GRONINGEN VOICE RESEARCH LABORATORY, 1996), CSRE 

(AVAAZ INNOVATIONS INC, 2000), para citar alguns, que são usados nas pesquisas, 

mas que também podem ser adaptados para o contexto de ensino. 
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O programa de análise de fala mais usado atualmente é o PRAAT, desenvolvido por 

dois pesquisadores holandeses, Paul Boersma e David Weenink, com atualização 

permanente. Esse programa apresenta três vantagens: (a) a alta qualidade de 

processamento de informações; (b) o fato de ser gratuito, que permitiu que muitas 

pesquisas pudessem ser desenvolvidas; e (c) a possibilidade de ser rodado em diversos 

ambientes. O programa apresenta código aberto do tipo GPL (General Public License) e 

incorpora scripts desenvolvidos por pesquisadores de várias partes do mundo. Alguns 

de seus recursos são as possibilidades de gravação, armazenamento, visualização e 

manipulação de arquivos sonoros, sendo possível a extração automática e exportação de 

medidas a planilhas de dados.  

 

Segundo WILSON (2009), embora a estrutura pareça complexa, o Praat é simples para 

os alunos medirem a duração dos sons da fala, para identificarem quais palavras têm 

maior pitch e intensidade e para visualizarem os formantes. 

 

Há programas do tipo de “text-to-speech”, que trabalham com síntese de fala.  Um 

exemplo é o IMTRANSLATOR (2014), disponível online para português brasileiro. 

Este site se assemelha a um editor de texto, no qual se escreve e uma pequena animação 

feminina “lê”, ou seja, converte os grafemas em som. É possível alterar a taxa de 

elocução (mais lento ou mais rápido). Uma visualização do programa está na figura 06.  

 

 
FIGURA 06: TEXT-TO-SPEECH IMTRANSLATOR  



92 

 

Outro exemplo, o IVONA (2014) também tem para português do Brasil, com uma voz 

feminina e outra masculina. Da mesma forma que o anterior, o texto digitado é 

transformado em som. No entanto, não é possível fazer alterações no fluxo da fala e o 

máximo de texto que se pode digitar são 250 caracteres. 

 

Há ainda, e talvez o mais conhecido, o ODDCAST (2014), também disponível online, 

cuja apresentação está na figura a seguir: 

 

    
FIGURA 07 : TEXT-TO-SPEECH ODDCAST 

 

Nesse aplicativo, também é selecionada a língua e o falante. Para português, há oito 

opções, quatro para português brasileiro e quatro para português europeu. Entre as 

opções de vozes, é possível escolher entre voz feminina (seis opções) e voz masculina 

(duas opções). Também é possível modificar o som, aplicando “efeitos” ou 

características, tais como modificar a taxa de elocução (mais rápido ou mais lento), 

mudar o tipo de voz (mais aguda ou mais grave) e aplicar qualidades de voz (soprosa, 

rangida, etc).  
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Outro recurso são os sites com animações que retomam as características articulatórias 

dos sons de um idioma. Essas animações permitem visualizar os articuladores 

envolvidos em cada som e entender o mecanismo de produção. Para a língua 

portuguesa, está o site Fonética & Fonologia: sonoridade em artes, saúde e tecnologia 

(CRISTÓFARO-SILVA & YEHIA 2009). 

 

Alguns professores-pesquisadores, como KILIÇKAYA (2009), MOTOHASHI-SAIGO 

& HARDISON (2009), WILSON (2009) e ROCCA (2011), aplicaram as tecnologias de 

fala como recurso no contexto de aprendizagem de LE. 

 

KILIÇKAYA (2009), objetivando descobrir se a utilização de um software melhoraria a 

pronúncia dos alunos, analisa um exercício aplicado com um grupo de 35 aprendizes 

turcos, com idades entre 22 e 28 anos, estudantes o nível básico de inglês numa escola 

de idiomas na Turquia, selecionados a partir do interesse dos alunos em participar da 

pesquisa, os quais foram divididos em três grupos. O primeiro grupo, chamado de 

controle, seguiu o curso normalmente, utilizando um leitor de CD e um livro texto que 

visa trabalhar a pronúncia. O segundo grupo, chamado de experimental 1, utilizou os 

mesmos recurso do grupo de controle mais um software para trabalhar a pronúncia em 

língua inglesa (PRONUNCIATION POWER). O terceiro grupo, chamado de 

experimental 2, utilizou os mesmos recursos do grupo de controle mais um software 

diferente ao do grupo experimental 2 (text-to-speech). O projeto durou dezesseis 

semanas, com aulas de três horas. Houve uma pré-avaliação e uma avaliação final, as 

quais consistiram em três etapas (1) 20 palavras frequentes, (2) 10 frases declarativas 

afirmativas que incluíram as palavras de (1); e (3) frases a partir de uma figura. As 

respostas foram tabuladas numa escala de 5 pontos e submetidos ao teste estatístico 

ANOVA. O resultado do pré-teste indicou que não havia diferença significativa entre os 

grupos. Os resultados da avaliação final mostraram que os estudantes do grupo 

Experimental 2 tiveram melhores resultados. No entanto, não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos em relação às palavras isoladas e em relação à pronúncia 

de sentenças. Na entrevista feita com os alunos do grupo experimental 2, eles 

ressaltaram a importância do suporte visual. A partir do estudo, é possível considerar 

que a integração de redução de sotaque e software text-to-speech em salas de aula pode 

ajudar os alunos a melhorarem a pronúncia, pois nas sessões práticas o aluno pode 
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exercitar a pronúncia sem estresse e medo do erro, além da possibilidade de ter o 

feedback imediato. 

 

MOTOHASHI-SAIGO & HARDISON (2009) verificaram a eficácia do uso da 

visualização da forma da onda como apoio visual para o treinamento da produção e 

percepção de consoantes germinadas do japonês como LE por falantes nativos do 

Inglês. Nessa pesquisa, participaram 40 (quarenta) sujeitos, sendo que 15 (quinze) 

trabalharam somente com o estímulo auditivo e 15 (quinze) trabalharam com ambos 

estímulos, ou seja, o visual e o auditivo. Os outros 10 (dez) sujeitos constituíram o 

grupo de controle e não receberam treinamento. Como resultado, foi observado que o 

treinamento com estimulo audiovisual foi mais efetivo, visto que houve não só melhora 

na produção como também houve a generalização para novos estímulos. Cabe observar 

que os estudantes que mais melhoraram foram aqueles que tiveram piores desempenhos 

nos testes anteriores ao processo de treinamento. 

 

WILSON (2009) usou o Praat e o ambiente Moodle para dar o feedback para a 

aprendizagem de aspectos segmentais e supressegmentais, fazendo medições sobre a 

duração, pitch e intensidade dos sons. Foram objetos de estudo (a) diferenças da 

duração vocálica antes de oclusivas; (b) VOT; (c) diferenças distintivas entre /ɾ/, /l/ e /ɹ/ 

a partir do espectrograma; e (d) entoação e stress. A plataforma Moodle foi utilizada 

para criar as tabelas de resultados das atividades, o que permitiu identificar os pontos 

fracos de cada aluno, ajudando o professor a fazer uso eficiente do tempo de aula.  

 

ROCCA (2011) aponta a importância da análise acústica como instrumento de 

identificação de características da LE que não são percebidos pelo não-nativo. A autora 

comenta que o ensino da entoação pode ser incrementado através de estratégias de 

ensino que utilize análises espectrográficas em microcomputadores, que servirão como 

parâmetro orientador no treinamento a ser feito pelo aluno para a criação de novas 

categorias. Na pesquisa, foi comparado o desempenho de dois grupos de alunos 

universitário brasileiros aprendizes do inglês, inscritos no curso Fonética e Fonologia: 

entoação do inglês. O primeiro grupo, experimental, que recebeu treinamento por meio 

de instrumentais de análise acústica da fala. O segundo grupo, de controle, recebeu 

treinamento padrão no laboratório de línguas da instituição. O corpus foi composto por 
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orações declarativas afirmativas, orações interrogativas com o pronome interrogativo 

Wh, orações imperativas e orações interrogativas cuja resposta é Yes/No. A gravação do 

desempenho dos alunos foi feita em duas etapas, uma antes do treinamento e outra após. 

O treinamento consistiu de, além das aulas teóricas, exercícios de gravação e de 

visualização num dos programas de análise de fala. O resultado foi que os que tiveram 

treinamento padrão de laboratório não melhoraram nem pioraram, mas aqueles que 

utilizaram o programa de análise de fala melhoram, assim com em MOTOHASHI-

SAIGO & HARDISON (2009). 

 

Os resultados dos trabalhos aqui resenhados, os quais utilizaram recursos tecnológicos 

para o ensino de pronúncia, apontam serem esses recursos meios eficientes na prática de 

ensino de pronúncia. Nos capítulos seguintes, será verificado se estes instrumentos estão 

sendo incorporados no livro didático. 
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3. OS SONS E A PROSÓDIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

“Quando um espanhol pronunciar corretamente 
‘pão’, ‘coração’ ou ‘paixão’, poderá dizer que fala 
‘brasileiro’; antes, não.” (José Arias, jornal El 
PAÍS, 2013) 

 

 

Os segmentos fônicos e aspectos prosódicos do Português Brasileiro (PB) e as 

características da produção de sons em português por hispanofalantes são o tema central 

desse capítulo. Os sons são descritos em suas características articulatórias e acústicas e, 

para introduzi-las, será feita uma breve consideração sobre a produção dos sons da fala 

e o modelo de produção de sons de fala (FANT 1970). A escolha do idioma espanhol 

em detrimento de outros, como justificada na introdução desta tese, prende-se ao 

interesse no ensino de pronúncia de português como língua estrangeira (PLE) para 

hispanofalantes e, nesse sentido, conhecimento sobre as características fônicas do 

português e do espanhol são imprescindíveis. Exercícios para praticar as produções de 

[p] e [ph] são desnecessários no contexto de ensino de português para falantes nativos do 

espanhol, mas necessários no contexto de inglês para falantes do português. 

 

 

3.1 A produção dos sons da fala 

 

A fala, que segundo a proposta de ALBANO (1990) do “toque de ouvido” leva à 

aquisição da linguagem, é caracterizada por duas propriedades: a segmentabilidade e a 

combinabilidade (MOTTA MAIA 1999:8). Essas propriedades permitem a combinação 

de segmentos fônicos (consoantes e vogais) para a formação de palavras, frases ou 

unidades ainda maiores (FERREIRA NETTO 2001:11). Apresenta, além dos elementos 

segmentais, elementos prosódicos, tais como o acento, o ritmo e a entoação, o que a 

torna um meio eficaz de produzir significados e sentidos.  

 

A fala é produzida pelo aparelho fonador humano, o qual é dotado de plasticidade e um 

trato vocal cujas configurações são moldadas pelos articuladores e fazem ressoar a 

corrente de ar, seja ela egressiva e iniciada nos pulmões, como na maioria das línguas, 

ou ingressiva, iniciada na laringe ou no véu palatino. 
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A fonação, portanto, é resultado do processo de iniciação e direcionamento do fluxo de 

ar, ajustes articulatórios e fonatórios (possibilidade de vibração das pregas vocais). 

Esses elementos permitem produzir uma grande variedade de sons. Apesar de um 

grande número de sons poderem ser produzidos, nenhuma língua utiliza todo o 

potencial do aparelho fonador humano (WODE 1995).  

 

 

3.2 O modelo acústico de produção da fala (FANT 1970) 

 

Pelo Modelo Acústico de Produção de Fala, também conhecido como a Teoria da Fonte 

e do Filtro, proposto por FANT (1970), a produção de sons é vista como o resultado da 

função de transferência do trato vocal (o filtro) a partir da energia gerada pela fonte 

sonora, ou seja, pela vibração das pregas vocais ou por fontes de ruído que se formam 

por obstruções entre os articuladores. 

 

O resultado dessa produção é a onda sonora. O som se propaga em um meio elástico. 

Quando o estímulo chega aos ouvidos, o sistema auditivo traduz esses movimentos em 

impulsos neurais percebidos como som. 

 

A onda sonora constitui a unidade básica de análise da Fonética Acústica. Com o 

auxílio de softwares de análise acústica, é possível visualizá-la e observar o traçado de 

sua forma, e, a partir da combinação com o espectrograma de banda larga, que 

possibilita a visualização dos formantes (as ressonâncias produzidas pela função de 

transferência do trato vocal), é possível fazer inferências sobre as características 

articulatórias dos sons.   

 

A frequência fundamental (f0) é o parâmetro acústico de base para o estudo da 

entoação. As pregas vocais aos vibrarem produzem o vozeamento e também acarretam a 

modulação do pitch, que é a sensação auditiva de tom alto ou baixo. O movimento 

vibratório das pregas vocais modula a corrente de ar, gerando, um sinal acústico que 

tem sua frequência fundamental, também chamada de primeiro harmônico. Os 

harmônicos estabelecem entre si uma progressão aritmética de números inteiros, ou 
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seja, a diferença entre um harmônico e seu subsequente é sempre o valor do f0. Um 

exemplo pode ser visto no gráfico a seguir: 

 

 
GRÁFICO 01: Exemplos da progressão estabelecida entre os harmônicos, a partir do 

primeiro harmônico da voz. 

 

A duração dos segmentos é o parâmetro mais importante para o estudo do ritmo e da 

taxa de elocução. É medida a partir da onda sonora e com referência a espectrogramas 

de banda larga, como é demonstrado na FIGURA 08. 

 

 
FIGURA 08 - Da janela superior para a janela inferior: traçado de forma da onda, 
espectrograma de banda larga (faixas escuras horizontais correspondem aos formantes) 
e camada com a transcrição ortográfica e anotação dos valores de duração dos 
segmentos fônicos. 
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É necessário observar que as pistas acústicas, captadas pelo sistema auditivo, para a 

sinalização dos contrastes fonéticos são múltiplas e cada língua as organiza de um modo 

específico. Ao adquirirmos a língua materna, tornamo-nos capazes de produzir e 

perceber as pistas acústicas que distinguem sons nessa língua. 

 

Cada língua apresenta um inventário particular e restrito de sons, organizados em um 

sistema de oposição distintiva – fonemas -, contemplando um dos aspectos da economia 

linguística: poucos elementos que ao combinarem-se formam o léxico das línguas. As 

fronteiras entre as categorias de sons variam de idioma a idioma. 

 

Para a transcrição fonêmica ou fonética dos sons recorre-se a representações. Trata-se 

de um símbolo que representa suas características articulatórias. Os símbolos utilizados 

compõem um alfabeto fonético. Não se deve confundi-los com os grafemas, que são as 

representações usadas no alfabeto usado para escrever ortograficamente os idiomas, 

ainda que o desenho da representação possa coincidir, como é o caso do /p/ - “p”. Os 

fonemas são representados entre barras paralelas (“//”) e os fones, entre colchetes 

(“[ ]”). 

 

Algumas línguas desenvolveram um alfabeto fonético próprio para sistematizar os sons 

que utilizavam. A crítica que era feita ao fato de cada língua ter seu próprio alfabeto 

fonético é a necessidade de ter que conhecer o idioma para entender os sons, levando a 

inutilização do alfabeto como recurso de aprendizagem em língua estrangeira. Para que 

a representação fosse mais universal, criou-se o International Phonetics Alphabet, 

conhecido como IPA, ou, em tradução para o português e o espanhol, AFI (Alfabeto 

Fonético Internacional). 

 

O IPA/AFI, ao unificar os alfabetos desenvolvidos para cada idioma, permitiu que uma 

pessoa que não conhece o idioma possa conhecer o inventário de sons por saber o som 

correspondente a cada símbolo, facilitando a aprendizagem e/ou descrição. A versão do 

IPA utilizada atualmente é a de 2005. 
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A figura a seguir mostra os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional utilizados para 

a representação dos sons, cujos símbolos podem ser utilizados para transcrever os sons 

de qualquer língua. 

 
FIGURA 09: Alfabeto Fonético Internacional (IPA – International Phonetics Alphabet) 

 

É possível observar que há um símbolo para cada som, seja consonantal ou vocálico. No 

caso das consoantes, as localizadas do lado esquerdo dentro retângulo em que estão 

inseridas representam o som não-vozeado, enquanto que as que estão do lado direito, 

vozeado. Com relação às vogais, as localizadas do lado esquerdo são articuladas com os 

lábios estirados enquanto as que estão do lado direito, com os lábios arredondados. A 

tabela também apresenta diacríticos para precisar a posição dos articuladores, além de 

símbolos para indicar aspectos suprassegmentais e acentos tonais.  
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Para descrever os segmentos fônicos e os aspectos prosódicos do PB, será tomado, 

como base, o recorte feito por BARBOSA, P. & ALBANO (2004) para o IPA, o qual 

descreve a fala de uma jovem estudante universitária de 21 anos nascida na cidade de 

São Paulo. Este recorte é necessário porque a língua não é homogênea, não é falada da 

mesma forma em todo o país. LAVER (1994:56) diz que nas línguas “há, naturalmente, 

uma série de diferenças detalhadas de uso entre os diferentes grupos nacionais”. O PB 

apresenta, segundo FERREIRA NETTO (2001: 13): 

[...] variações regionais, historicamente conhecidas 
pelos falantes, o que nos permite trata-las como dialetos 
do português, que consideramos uma unidade supra-
regional, social e historicamente construída, que atua 
como um diacrítico cultural, vinculando nações de 
diversas partes do mundo. 

 

A fala, portanto, não é estática, varia intra e inter indivíduos de acordo com 

características extralinguísticas (sexo, idade, escolaridade, etnia, ocupação...), 

geográficas (região em que nasceu/se vive) ou, ainda, estilísticas. O PB apresenta 

muitos dialetos regionais. Nesses dialetos, também é possível fazer a divisão entre 

forma urbana e forma rural.  

 

Entre os dialetos, é necessário escolher um para referência. LAVER (1994:56) 

considera que para ser referência, deve ser um dialeto compreendido e utilizado de um 

modo relativamente uniforme por um grande número de pessoas. BARBOSA, P. & 

ALBANO (2004) justifica a escolha por São Paulo ser a região dialetal mais populosa e 

a idade, por corresponder a faixa em que há o maior números de pessoas, segundo o 

IBGE, censo 2000, utilizado como referência em seu trabalho.  

 

 

3.3 A descrição dos segmentos fônicos 

 

Os segmentos fônicos se dividem entre sons consonantais e sons vocálicos. Os sons 

consonantais são menos audíveis que as vogais, sendo que as mais perceptíveis são as 

fricativas e, as menos perceptíveis, as oclusivas não vozeadas.  Todas apresentam algum 

tipo de obstrução na saída do ar e são articuladas com mais esforço que as vogais, 
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implicando, assim, maior gasto de ar.  Os músculos utilizados na articulação da 

consoante são diferentes dos utilizados na articulação das vogais. 

 

Em geral, não constituem núcleo da sílaba, precisando, assim, de uma vogal para ser 

pronunciada. Algumas consoantes apresentam sons aperiódicos e não todas são 

vozeadas (vibração das pregas vocais) (GIL 2007). Todos os sons consonânticos são 

classificados a partir de seu ponto e modo de articulação, além de serem vozeados ou 

não vozeados.  

 

O ponto de articulação é determinado pelos articuladores envolvidos que entram em 

contato ou aproximam-se para a realização dos sons. A partir do critério do ponto de 

articulação, os sons podem ser classificados em: (a) bilabial, os lábios são os 

articuladores ; (b) labiodental, ou seja, lábio inferior contra os dentes superiores; (c) 

dental, com a língua fazendo contato nos dentes, (d) alveolar, que é a lâmina da língua 

colocada na região alveolar; (e) retroflexa , ou seja, o ápice da língua curvado para trás 

de modo que a sublâmina da língua toque outro articulador; (f) alveolopalatal, que 

utiliza a região antedorsal da língua contra a região palatal; (g) palatal, que utiliza a 

região antedorsal da língua contra a região palatal; (h) velar, que tem a região 

posterodorsal da língua contra a região velar; (i) uvular, que tem a região posterodorsal 

da língua contra a úvula; (j) faringal, em que a raiz da língua é colocada contra a parede 

posterior da faringe e (l) glotal, que se articula entre as pregas vocais. 

 

O modo de articulação se refere à forma pela qual a corrente de ar é liberada. A partir 

do modo de articulação, o som pode ser: (a) plosivos ou oclusivos, os quais são 

marcados acusticamente pela presença de uma obstrução total do fluxo de ar seguida 

por liberação dos articuladores que gera o ruído transiente na transição para as vogais; 

(b) fricativos, que apresentam uma obstrução parcial da saída do ar, provocando uma 

turbulência no fluxo de ar que gera um ruído contínuo pela constrição; (c) africados, que 

apresenta a combinação das características do plosivo e do fricativo; (d) laterais, em que 

o ar escapa pelas laterais da língua; (e) aproximante, em que há a aproximação dos 

articuladores; (f) tepes e flapes, em que o som é produzido com um movimento balístico 

e um breve contato entre articuladores (a ponta da língua faz um movimento para cima, 

fazendo breve contato com a região dental/alveolar, e para baixo); (g) vibrante, em que 
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há uma breve interrupção da saída de ar durante vibrações de língua; ou (h) nasal, em 

que o fluxo de ar sai pela cavidade nasal. 

 

Com relação ao vozeamento, este é resultante da atividade das pregas vocais. Se as 

pregas não vibrarem, o som será considerado desvozeado ou não-vozeado. Se houver a 

vibração das pregas, será vozeado.  

 

 

3.3.1 Os sons consonantais do Português Brasileiro 

 

O português tem 19 sons consonantais, como podemos constatar no QUADRO 04, 

extraído de BARBOSA & ALBANO (2004): 

 

 
       QUADRO 04: Sons consonantais do Português Brasileiro (BARBOSA & ALBANO 2004) 

 

No quadro acima, entre parênteses, estão os alofones de /t/ e /d/, respectivamente. 

 

Todos os sons consonantais podem compor o ataque silábico, ainda que nem todos 

possam começar uma palavra, como é o caso do /ſ /. Na posição de coda silábica, as 

possibilidades são mais restritas são apontadas as ocorrências dos arquifonemas /N/, /R/, 

/S/ e /L/.  

 

A continuação, cada som será descrito, indicando o grafema correspondente na língua 

portuguesa.  Para melhor organização, a descrição será feita de acordo com a ordem de 

apresentação dos sons pela maneira de articulação da tabela de (BARBOSA, P. & 

ALBANO 2004).  
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O som consonantal /p/ é oclusivo, bilabial, não vozeado e oral. É realizado por meio do 

fone [p] e o grafema que o representa no alfabeto é o “p”. 

 

O som consonantal /b/ é oclusivo, bilabial, vozeado e oral. É realizado por meio do fone 

[b] e o grafema que o representa no alfabeto é o “b”. 

 

O som consonantal /t/ é oclusivo, dental ou alveolar, não vozeado e oral. O grafema que 

o representa na escrita é o “t”. É realizado por meio dos seguintes alofones: [t] e [tʃ͡]. 

Será realizado como [t] antes de [a], [e], [o], [u] e [a͠w]. Quando ocorrer antes de [i], 

dependendo do dialeto, poderá ocorrer o alofone africado palatoalveolar [t͡ʃ], devido o 

fenômeno da fricatização. Em alguns dialetos, o [tʃ͡] pode ser realizado antes de [ʊ], em 

palavras como “oito”. 

 

O som consonantal /d/ é classificado como oclusivo, dental ou alveolar, vozeado e oral. 

É realizado por meio dos seguintes alofones: [d] e [d͡ӡ]. Será realizado como [d] antes de 

[a], [e], [o], [u] e [a͠w]. Em alguns dialetos, antes de [i], poderá acontecer o fenômeno da 

fricatização, originando a produção de [d͡ӡ].  

 

Para o som consonantal /k/, a classificação é oclusivo, velar, não vozeado e oral. É 

realizado por meio dos fones [k] (antes de vogais centrais),  [k]̘ (antes de vogais 

anteriores) e [k]̙ (antes de vogais posteriores). Os grafemas que o representam são: (a) 

“qu”; (b) “c” antes dos grafemas “a”, “o”, “u”; e (c) “k” antes de palavras importadas.   

 

O som consonantal /ɡ/ apresenta a seguinte classificação: oclusivo, velar, vozeado, oral. 

É realizado por meio dos fones [ɡ] (antes de vogais centrais), [ɡ]̘ (antes de vogais 

anteriores) e [ɡ]̙ (antes de vogais posteriores). Os grafemas que o representam são: (a) 

“g” antes dos grafemas “a”, “o”, “u”; e (b) “gu” antes de “e” e  “i”.  
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Do ponto de vista acústico, os sons oclusivos ou plosivos se caracterizam por um 

período de silêncio (oclusivas não vozeadas) e vozeamento (oclusivas vozeadas) que 

correspondem no nível articulatório, respectivamente, à obstrução total formada pelos 

articuladores em contacto e a vibração das pregas vocais, ruído transiente ou plosão que 

corresponde à liberação da obstrução entre os articuladores e em período de transição 

para a vogal que os seguem. Na FIGURA 10 aparece a oclusiva velar não vozeada 

segmentada entre duas vogais em emissão de “aca” por falante nativo do PB. O silêncio 

provocado pela obstrução total dos articuladores é seguido de ruído transiente (plosão) e 

intervalo de VOT.   

 

 
FIGURA 10: Exemplo de plosiva não vozeada segmentada entre duas vogais em emissão de “aca” por 
falante nativo do português brasileiro. 

 

O som consonantal /m/ é bilabial, vozeado e nasal. É realizado por meio do fone [m] e o 

grafema utilizado para representá-lo na escrita é o “m”. 

 

O som consonantal /n/ é alveolar, vozeado e nasal. O grafema utilizado para representá-

lo na escrita é o “n”. Em posição de ataque silábico, é realizado por meio do fone [n].  

 

O som consonantal /ɲ/ é palatal, vozeado e nasal. É realizado por meio do fone [ɲ], o 

qual não começa palavras, aparecendo sempre em ataques silábicos no interior do 

vocábulo. O grafema utilizado para representá-lo na escrita é o dígrafo “nh”. 
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Do ponto de vista acústico, as nasais são caracterizadas por formantes em frequências 

baixas. Do ponto de vista articulatório, há obstrução total formada pelos articuladores na 

cavidade oral e a corrente de ar é liberdade livremente pela cavidade nasal, cujo acesso 

é possível pelo abaixamento do véu palatino. A corrente de ar ressoa em ambas as 

cavidades, nasal e oral, dando origem aos formantes e antiformantes que os 

caracterizam acusticamente. Na FIGURA 11 está um exemplo do som nasal. 

 

 
FIGURA 11: Exemplo de nasal segmentada entre duas vogais em emissão de “ana” por falante nativo do 
português brasileiro. 

 

O som consonantal /ſ / é um tepe que aparece na posição intervocálica no interior de 

palavras. É um som vozeado e alveolar. É realizado por meio do fone [ſ]. O grafema que 

o representa na escrita é o “r”.  

 

Acusticamente, o tepe caracteriza-se por interrupção seguida de configuração 

formântica. 

 

A classificação do som consonantal /f/ é fricativo, labiodental, não vozeado e oral. É 

realizado por meio do fone [f] e o grafema que o representa na escrita é o “f”. 

 

O som consonantal /v/ apresenta a seguinte classificação: fricativo, labiodental, vozeado 

e oral. É realizado por meio do fone [v] e o grafema que o representa na escrita é o “v”. 
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Para o som consonantal /s/, a classificação é fricativo, alveolar, não vozeado e oral. No 

texto escrito, possui quatro grafemas que o representam: (a) “s” no início da palavra e 

em posição de coda silábica seguida por pausa ou por consoante surda; (b) “ss”, que 

aparece sempre em posição de ataque silábico no interior de palavra; (c) “ç”, que 

aparece sempre em posição de ataque silábico no interior de palavra e (d) “x”.  

 

O som consonantal /z/, por sua vez, é fricativo, alveolar, vozeado e oral. Os grafemas 

que o representam são: (a)“z” no início de palavras ou em posição de coda silábica final 

seguida por vogal ou consonante sonora; (b) “s” entre vogais”; (c) “s” em posição de 

coda silábica  seguida de vogal ou consoante sonora e (d) “x”. É realizado por meio do 

fone [z]. 

 

O som consonantal /ʃ/ apresenta a seguinte classificação: fricativo, palatoalveolar, não 

vozeado e oral. Os grafemas que o representam são “x” e “ch”. É realizado por meio do 

fone [ʃ]. 

 

O som consonantal /ʒ/ é fricativo, palatoalveolar, vozeado e oral. Os grafemas que o 

representam na escrita são (a) “j” e (b) “g” antes de “e” e “i”. É realizado por meio do 

fone [ʒ]. 

 

O som consonantal /ɣ/ é fricativo, velar, vozeado e oral. Os grafemas que o representam 

na escrita são (a) “r” inicio de palavra e (b) o dígrafo “rr” no interior dos vocábulos. 

Entre suas realizações estão os alofones [x] fricativo velar não vozeado, [ɣ] fricativo 

velar vozeado, [χ] fricativo uvular não vozeado, [ʁ] fricativo uvular vozeado, [h] 

fricativo uvular não vozeado, [ɦ] fricativo uvular vozeado, [r] vibrante alveolar vozeada, 

[ʀ] vibrante uvular vozeada, [ɹ] aproximante alveolar vozeada, [ɽ] flape retroflexo 

vozeado. 

 

Do ponto de vista acústico, as fricativas são caracterizadas por um ruído contínuo. Na 

FIGURA 12 aparece a fricativa alveolar não vozeada segmentada entre duas vogais em 

emissão de “aca” por falante nativo do PB 
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FIGURA 12: Exemplo de fricativa não vozeada segmentada entre duas vogais em emissão de “asa” por 
falante nativo do português brasileiro. 

 

O som consonantal /l/ é lateral, alveolar, vozeado e oral. É realizado por meio dos fones: 

(a)[l], (b) [ɫ] em posição de coda silábica em algumas variedades do PB, e (c) [w] em 

posição de coda silábica, comum em variedades do PB. O grafema que o representa na 

escrita é o “l”. 

 

O som consonantal /ʎ/ é lateral, palatal, vozeado e oral. É realizado por meio do fone [ʎ] 

e o grafema que o representa na escrita é o dígrafo “lh”. Raramente começa palavras, 

aparecendo, portanto, em ataques silábicos no interior da palavra. 

 

No caso das laterais, em termos de produção, há obstrução total formada pelos 

articuladores na parte central da cavidade oral e a corrente de ar é liberada pelas laterais 

da língua. Forma-se, portanto, cavidades de ressonância lateralmente na cavidade oral, 

gerando formantes de frequência baixa.  
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FIGURA 13: Exemplo de lateral segmentada entre duas vogais em emissão de “ala” por falante nativo do 
português brasileiro. 

 

A língua portuguesa apresenta, ainda, os glides /j/ e /w/, os quais compõem os ditongos, 

a serem detalhados com as vogais. Os glides são sons aproximantes muito semelhantes 

às vogais, mas diferem-se delas pelo maior estreitamento da passagem do fluxo de ar e 

por não poderem ser núcleo silábico. O /j/ é uma som anterior e o /w/, posterior. 

 

 

3.3.2 Os sons vocálicos  

 

Os sons vocálicos, por sua vez, são articulados sem nenhuma obstrução no trato vocal. 

As vogais sempre são sonoras, mais audíveis ou perceptíveis que as consoantes e 

implicam um gasto menor de energia na sua articulação, o que leva a um menor esforço. 

Utilizam músculos diferentes que os usados na articulação das consoantes. Apresentam, 

ainda, uma onda sonora periódica e costumam constituir o núcleo das sílabas. (GIL 

2007: 425-426). São caracterizadas acusticamente pela frequência dos dois primeiros 

formantes (F1 e F2) como podemos verificar na FIGURA 08: 
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FIGURA 08: Formantes das vogais do Português Brasileiro 

 

 

3.3.2 Os sons vocálicos do Português Brasileiro 

 

A disposição das vogais forma uma figura, a qual é conhecida como trapézio das vogais, 

como é possível conferir na figura a seguir: 

  
FIGURA 08: Sons vocálicos orais do Português Brasileiro (BARBOSA, P. & ALBANO 2004) 

 

Na diagramação proposta por BARBOSA, P. & ALBANO (2004), há a consideração 

pelos sons articulados a partir da localização da vogal no segmento, contemplando as 
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posições tônicas e átonas. A descrição dos sons vocálicos será feita a partir do som 

utilizado na posição tônica. 

 

A vogal /i/ é realizada com a língua alta e em posição avançada. Os lábios são estirados. 

É realizada por meio dos alofones [i] e [I].  Para representá-la ortograficamente, utiliza-

se o grafema “i”. 

 

A vogal /e/ é realizada com a língua numa posição mediana e avançada. A altura da 

língua é entre as vogais /i/ e /ɛ/ aproximadamente. A posição dos lábios é estirada. O 

grafema usado para escrever este som é o “e”, podendo aparecer com um sinal 

ortográfico (“ê”) para indicar que é uma “e” mais fechada. É realizada por meio dos 

alofones [e], [i] e [e]̤. Em alguns falares, é também possível utilizar o alofone [ɛ]. 

 

A vogal /ɛ/, de acordo com o diagrama apresentado por BARBOSA, P. & ALBANO 

(2004), é articulada com a língua baixa e avançada. Os lábios são estirados. O grafema 

utilizado é o “e”, podendo ser escrito em algumas palavras com um sinal ortográfico 

(“é”) que indica que é uma vogal “e” com a língua mais baixa e recuada que [e], o que 

popularmente se conhece por “e’ aberta”.  É realizado na sílaba tónica da palavra por 

meio do alofone [ɛ]. 

 

A vogal /a/ é central e baixa, sendo a posição de língua mais baixa entre as vogais da 

língua portuguesa. É realizada por meio dos alofones [a], em posição tônica e [ɐ] em 

posição átona final. O grafema utilizado para representá-la no texto escrito é o “a”. 

 

A vogal /ɔ/, de acordo com o diagrama apresentado por BARBOSA, P. & ALBANO 

(2004), é articulada com a língua baixa e recuada. Os lábios são arredondados. O 

grafema utilizado é “o”, podendo aparecer com um sinal ortográfico (“ó”) que indica 

que a língua é mais baixa e avançada, o que popularmente se conhece por “o’ aberta”. É 

realizado na sílaba tónica da palavra por meio do alofone [ɔ].  
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A vogal /o/ é realizada com a língua numa posição mediana e posterior. A altura da 

língua é entre as vogais /ɔ/ e /u/ aproximadamente. A posição dos lábios é arredondada. 

O grafema usado para escrever este som é o “o”, podendo aparecer com um sinal 

ortográfico (“ô”) para indicar que é uma “o” mais fechada. É realizada por meio dos 

alofones [o], [ʊ] e [u]. Em alguns falares, é também possível utilizar o alofone [ɔ]. 

 

A posição da vogal /u/ é com a língua alta e recuada. Os lábios são arredondados. O 

grafema utilizado na escrita para representá-la é o “u”. É realizada por meio dos 

alofones [u], em posição tônica e [ʊ] em posição final átona. 

 

O PB também apresenta vogais nasais, alofones das vogais orais, as quais compõem a 

figura a seguir: 

 

 

 

FIGURA 09: Sons vocálicos nasais do Português Brasileiro (BARBOSA & ALBANO 2004) 

 

As vogais nasais são representadas na escrita de forma diferenciada. Para [ɐ]̃ e [õ], 

utilizam-se o grafemas “a” e “o” com o sinal gráfico til (“~”). Ou é feita a combinação 

de letras “vogal + N ou M em coda silábica”. Assim, também podem ser representadas 

como “an”, “am”, “en”, “em”, “in”, “im”,“on”,“om”,“ un” e “um”. Para as combinações 

“am”, “em” e “om”, há a observação que, se terminaram uma palavra, geralmente se 

utiliza um ditongo. 

 

Com relação aos ditongos, há os ditongos nasais [a͠w], [e͠j] e [o͠w], cujos grafemas são 

combinações de letras.  
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Para [a͠w], os grafemas são as combinações (a) “ão” e (b) “am” final de palavra, presente 

principalmente nos verbos para 3ª pessoa do plural.  

 

Para [e͠j], a terminação “em” de palavras.  

 

Para [o͠w], a terminação “om” de palavras. 

 

Um dado sobre a coarticulação de sons é que o PB apresenta um vogal epêntica [i] ou 

[I], a qual quebra muitos encontros consonantais (BARBOSA, P. & ALBANO 2004). 

Essa característica constitui uma marca do falar brasileiro em LE. 

 

 

3.4.2 A descrição de aspectos rítmicos do PB 

 

A realização da fala envolve variáveis que vão além da distinção entre os sons (aspectos 

segmentais), como a taxa de elocução, a entoação, o ritmo, a acentuação, a qualidade de 

voz, entre outros aspectos prosódicos, elementos que fazem que uma mesma vogal “a”, 

por exemplo, apresente diferentes configurações formânticas, dependendo dos 

elementos prosódicos que interagem com ela e da sua posição na palavra, frase ou 

sintagma. 

 

O ritmo, um dos componentes da prosódia, é definido por BARBOSA, P. (1999:23) 

como a variação a longo termo da duração percebida. Essa variação condiciona a 

percepção quanto a regularidade e a estruturação, a qual permite verificar que os 

estímulos não são percebidos de maneira independente, mas a partir de sua interação em 

grupos. Sua repetição permite a percepção do ritmo.  

 

Como explicita BARBOSA (2006) a dicotomia entre ritmo silábico e ritmo acentual não 

se sustenta, o que existe é “uma variação contínua entre dois extremos ideais 

inatingíveis de isocronismo” (BARBOSA 2006:159). Espanhol e Português (PB) 

estariam nesse contínuo, entre ritmo acentual e silábico, talvez um pouco mais para o 

silábico. Dialetos de uma mesma língua, ou mesmo estilos diferentes de um mesmo 

dialeto podem apresentar variações quanto ao ritmo. 
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A entoação, um dos componentes da prosódia, é, segundo MARTINS (1988:135-6), a 

forma de associação dos acentos de palavra numa sequência (frase), a qual pode ser 

definida por parâmetros acústicos, resultante da diferença de valor na sequência e não 

entre valores absolutos. Para MADUREIRA (1999:55), são as alterações na modulação 

da frequência fundamental (medida em Hertz), da intensidade (medida em decibéis) e 

da duração (medida em milissegundos), sendo que o parâmetro acústico mais 

importante é a frequência fundamental que, fisiologicamente corresponde ao número de 

vibrações das cordas vocais e, perceptualmente, ao pitch (inflexão tonal). MAUAD 

(2007) destaca que a entoação interage com diferentes componentes do conhecimento 

linguístico (sintático, semântico e pragmático) e, ao veincular modalidades (declarativa, 

interrogativa, imperativa e exclamativa), atitudes (pedido, ordem, sugestão, etc.) e 

emoções (raiva, polidez, etc), exerce um papel importante na comunicação. 

 

Os sentidos vinculados pelos padrões entoacionais são específicos a cada idioma. A 

correspondência entre os sentidos vinculados e padrões específicos de pitch muitas 

vezes é tão arbitrário quanto a correspondência entre palavras e seus significados 

(CRUZ-FERREIRA 2003). A autora complementa que as questões de entonação não 

podem ser consideradas sem levar em conta a prosódia com um todo de cada língua 

particular, incluindo questões de ritmo e acento. 

 

Nas características prosódicas do PB, o acento léxico pode acontecer na última 

(oxítona), penúltima (paroxítona) ou antepenúltima sílaba (proparoxítona). A ocorrência 

mais comum é a de palavras paroxítonas. Em raras ocasiões, na fala muito formal ou na 

leitura de textos antigos ou formais, é possível encontrar o acento léxico na 4ª sílaba, 

nas formas verbais como “cantávamo-la” (can-tá-va-mo-la). O correlato acústico mais 

importante do acento, tanto lexical como frasal em PB é a duração.  

 

Em PB, BARBOSA, P. & MADUREIRA (1999), BARBOSA, P. (2003a), BARBOSA, 

P. (2003b) e BARBOSA, P. et al (2004) apontam que a duração da unidade V-V 

(unidade de vogal a vogal) aumenta e culmina no acento frasal que ocorre à direita na 

frase prosódica.  
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Em relação aos padrões entoacionais do PB, MORAES (1998) aponta que as 

declarativas apresentam padrão ascendente na primeira palavra e tom alto na última, 

seguido de um tom de fronteira baixo. 

 

As questões totais (sem pronomes interrogativos) apresentam padrão ascendente na 

primeira palavra da frase e tom ascendente/descendente na última, tendo o tom final 

alto, o maior valor de f0. 

 

CRUZ-FERREIRA (2003) afirma que o acento frasal tende a ocupar uma posição fixa 

(a sílaba tônica da última palavra de conteúdo) no grupo prosódico e que, por permitir 

certa liberdade na ordem de colocar as palavras, permite posicionar a palavra a ser 

enfatizada no final do grupo prosódico, fazendo com que uma palavra receba o foco do 

enunciado. 

 

 

3.5 Características da produção de sons em português do hispanofalante 

 

O sistema vocálico do Espanhol e do Português são diferentes.  Enquanto o Português 

apresenta doze fonemas vocálicos, entre orais e nasais, o Espanhol apresenta apenas 

cinco fonemas orais e nenhum fonema nasal, como pode ser conferido no quadro a 

seguir: 
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QUADRO 07: Fonemas vocálicos do Espanhol (QUILIS 1987) 

 

 

Fonemas vocálicos do 
Português 

Fonemas vocálicos do 
Espanhol 

/a/   /e/   /ɛ/   /i/   /o/   /ɔ/   

/u/   /ɐ/̃   /ẽ/   /ĩ/   /õ/   /ũ/    
/a/    /e/    /i/    /o/    /u/ 

    QUADRO 08: Fonemas vocálicos do Português e do Espanhol (FERREIRA 2001:45) 
 

Ainda em consideração às vogais, ressalta-se que a configuração dos ditongos também é 

diferenciada.  

 

Os sons consonantais apresentam variações: 

 

 
QUADRO 09: Fonemas consonantais do Espanhol (QUILIS 1987) 

 

A presença de hispanofalantes nas aulas de PLE é bastante comum e com poucas horas 

de aula já é possível traçar as dificuldades de pronúncia. FERREIRA (2001:42) levanta 

as seguintes características: 
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“a) a não nasalização do a seguido de n. Ex.: morando, terminando; 

b) a não nasalização dos ditongos nasais. Ex.: não, então; 

c) fonema /z/ (fricativa alveolar sonora) pronunciada como fricativa alveolar surda. Ex.: 

portuguesa, Brasil, Sousas, Física; 

d) fonema /l/ que tem um alofone em /u/ em final de sílaba ou palavra, pronunciada 

pelos falantes de Espanhol como /l/ (lateral dental sonora). Ex.: bolsa, difícil; 

e) as vogais abertas /ɛ/ e /ɔ/ pronunciadas fechadas /e/ /o/. Ex.: gosto, é.” 

 

A essa lista, é necessário incluir a não diferenciação entre /ʃ/ e /ɣ/. Na língua portuguesa, 

como visto, eles conformam um par mínimo, mas na maioria dos dialetos da língua 

espanhola esses sons são considerados alofones.  

 

A realização dos oclusivos vozeados intervocálicos também é outra marca. Na língua 

portuguesa eles continuam sendo pronunciados como oclusivos, mas na língua 

espanhola, nesse mesmo contexto, são utilizados os alofones aproximantes. 

 

Em um experimento conduzido por ALLEGRO & MADUREIRA (     ), envolvendo 

teste de discriminação de vogais do PB aplicados a falante nativos do espanhol, 

variedade rio-platense, aprendizes de PLE, verificou-se que na discriminação de 60 

pares mínimos, a distinção entre /ɛ/ e /i/ alcançou 84% de acerto, entre /e/e /ɛ/, 53%; 

entre /e/ e /i/, 70%; entre /ɔ/ e /u/, 82%; entre /ɔ/ e /o/, 46%; e entre /o/ e /u/, 75%. Esses 

dados remetem a diferenças da distribuição diferenciada das vogais no espaço acústico 

configurado pelas ressonâncias do trato vocal, ou seja, pelas configurações formânticas.   

 

Em relação aos aspectos prosódicos, Espanhol e Português diferem quanto à duração da 

sílaba pós-tônica.  A vogal pós-tônica é reduzida em Português, enquanto que no 

Espanhol esse fenômeno não ocorre. A redução da pós-tônica pode causar dificuldades 

em relação à compreensão oral de palavras do Português.  O gráfico abaixo ilustra a 

variação da duração em ms das sílabas da palavra “preguntaba”  produzida  em uma 

frase veículo por um falante do Espanhol, variante rioplatense,  e um falante nativo do 

PB, variante paulistana. Nota-se que a brasileira transferiu para o espanhol, a redução 

característica de sua LM. 
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GRAFICO 02: duração em ms das sílabas da palavra “preguntaba”  produzida  em uma frase 
veículo por um falante do Espanhol, variante rioplatense, e um falante nativo do PB, variante 
paulistana 

 

 

 

  



119 

 

4.  METODOLOGIA 

 

“Quem não conhece línguas estrangeiras, 
não sabe nada da própria." (Johann 
Goethe) 

 

 

A metodologia deste trabalho é de cunho qualitativo interpretativo, pois é a que melhor 

contempla a natureza do objetivo deste trabalho, que é analisar como os exercícios de 

pronúncia são trabalhados nos livros didáticos. 

 

A pesquisa qualitativa, segundo DENZIN & LINCOLN (1998), é caracterizada por 

destacar o processo e o significado em vez de enfatizar a quantidade ou a frequência do 

dado. Os autores destacam que toda pesquisa é interpretativa porque é fundamentada em 

um conjunto de crenças sobre o mundo e no modo como essas crenças devem ser 

estudadas e interpretadas. Esse tipo de análise permite utilizar diversos recursos, como a 

estatística, a análise fonêmica, a análise do discurso, a semiótica, etc., em vez de 

somente um conjunto específico de métodos. 

 

A análise dos livros didáticos é possível, segundo (HODDER 1994), porque “such 

evidence, unlike the spoken word, endures physically and thus can be separated across 

space and time from its author, producer, or user” e necessitam uma interpretação mais 

contextualizada. 

 

Para a análise, foram selecionados livros didáticos para EPLE que tivessem sido 

editados no Brasil e/ou na Argentina e que estivessem disponíveis em livrarias no Brasil 

e em livrarias e escolas de idiomas da Argentina no desenvolvimento desta pesquisa. Na 

existência de várias edições, deu-se preferência à última, dando preferência a que foi 

revisada pelo acordo ortográfico. Apenas foram analisados livros que apresentassem a 

variante brasileira da língua portuguesa. 

 

Entre os livros encontrados, foram selecionados cinco títulos para análise. Três títulos 

publicados por editoras brasileiras e os dois títulos argentinos (um livro e uma coleção), 

totalizando sete livros analisados. Nenhum dos livros analisados é direcionado para fins 

específicos. 
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Os livros publicados por editoras brasileiras foram escolhidos a partir da data de 

publicação, de modo que tivesse um por década, fixando como antecedência 25 anos da 

primeira edição. A margem de anos foi decidida a partir do dado de que em meados da 

década de 80 foi quando começou a ser mais acessível o ambiente computacional. Outro 

requisito, foi não considerar os livros destinados a um perfil específico de faixa etária, 

como foram os livros Tudo bem? Português da Nova Geração, ou profissional, como é 

o Panorama Brasil: ensino de português no mundo dos negócios (2006).  

 

Os livros publicados na Argentina foram escolhidos pela disponibilidade. Foram 

descartados Um português bem brasileiro (2011), por não ter sido possível determinar a 

data da primeira edição, e o Português1 (no prelo, com título provisório), por não ter 

sido oficialmente impresso pela Universidad de Buenos Aires, embora já seja usado nos 

cursos desde o 2º semestre de 2012.    

 

Caso o livro apresentasse o caderno de exercícios e/ou livro do professor, estes não 

foram analisados. A seguir, estão os títulos analisados:  

 

a) Títulos editados no Brasil: 

 
• CELLI, Rosine. (2002) Passagens: português do Brasil para Estrangeiros. Campinas: 

Pontes. 1ª edição. ISBN 85-7113-164-3 

 
• LAROCA, Maria Nazaré de Carvalho; BARA, Nadime; PEREIRA, Sonia Maria da 

Cunha. Aprendendo Português do Brasil. Campinas: Pontes, 4ª edição, 2003. ISBN 85-
7113-065-5. 

 
• PATROCÍNIO, Elizabeth Fontão do & COUDRY, Pierre (1989) Fala Brasil: português 

para estrangeiros. Campinas: Pontes, 2011. 17ª edição. ISBN 978-85-7113-082-1 

 
 

b) Títulos editados na Argentina 

• ALMEIDA, Adriana & NASCENTE BARBOSA, Cibele. (2010) Horizontes: rumo à 
proficiência em língua portuguesa. Buenos Aires, Argentina, LiBreAr. 1ª edição. ISBN 
978-987-25711-0-8 

 
• Coleção Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros, composta 

pelos seguintes livros: 
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• NASCENTE BARBOSA, Cibele N.; CASTRO, Giselle Nunes; MOREIRA, Aline 

(2011) Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros - Nível 1. 
1ª edição. Buenos Aires, Argentina: Casa do Brasil – Escola de Idiomas. ISBN 978-
987-27201-0-0 

 
• NASCENTE BARBOSA, Cibele N.; CASTRO, Giselle Nunes (2012) Brasil 

Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros - Nível 2. 1ª edição. 
Buenos Aires, Argentina: Casa do Brasil – Escola de Idiomas. ISBN 978-987-
27201-1-7 

 
• NASCENTE BARBOSA, Cibele N. & SCHRÄGLE, Isaure (2013) Brasil 

Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros: ciclo intermediário – 
níveis 3 e 4. Buenos Aires, Argentina, Casa do Brasil – Escola de Idiomas. 1ª 
edição. ISBN 978-987-27201-4-8 

 
 
Para melhor visualização, armou-se o seguinte quadro, que teve como critério o ano da 

primeira edição: 

 

Nome ISBN 
1ª  

edição 
edição 
lida 

edição 
atual 

editora país autores 

Fala Brasil: 
português para 
estrangeiros 

978-85-
7113-
082-1 

1989 2011 17ª Pontes Brasil 
PATROCÍNIO, Elizabeth 
Fontão do & COUDRY, 
Pierre 

Aprendendo 
português do Brasil: 
um curso para 
estrangeiros 

85-
7113-
065-5 

1993 2003 4ª Pontes Brasil 

LAROCA, Maria Nazaré 
de Carvalho; BARA, 
Nadime; PEREIRA, 
Sonia Maria da Cunha 

Passagens: 
português do Brasil 
para Estrangeiros 

85-
7113-
164-3 

2002 2002 1ª Pontes Brasil CELLI, Rosine 

Horizontes: rumo à 
proficiência em 
língua portuguesa 

978-
987-

25711-
0-8 

2010 2010 1ª LibreAR Argentina 
ALMEIDA, Adriana & 
NASCENTE 
BARBOSA, Cibele 

Brasil Intercultural: 
língua e cultura 
brasileira para 
estrangeiros: Nível 1 

978-
987-

27201-
0-0 

2011 2011 1ª 

Casa do 
Brasil – 

Escola de 
Idiomas 

Argentina 

NASCENTE 
BARBOSA, Cibele N.; 
CASTRO, Giselle Nunes; 
MOREIRA, Aline 

Brasil Intercultural: 
língua e cultura 
brasileira para 
estrangeiros: Nível 2 

978-
987-

27201-
1-7 

2012 2012 1ª 

Casa do 
Brasil – 

Escola de 
Idiomas 

Argentina 
NASCENTE 
BARBOSA, Cibele N.; 
CASTRO, Giselle Nunes 

Brasil Intercultural: 
língua e cultura 
brasileira para 
estrangeiros: ciclo 
intermediário – 
níveis 3 e 4. 

978-
987-

27201-
4-8 

2013 2013 1ª 

Casa do 
Brasil – 

Escola de 
Idiomas 

Argentina 

NASCENTE 
BARBOSA, Cibele N. & 
SCHRÄGLE, Isaure 
 

QUADRO 06: livros didáticos selecionados para análise 
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O objetivo da análise não é criticar os materiais feitos, mas fazer um levantamento de 

como a pronúncia vem sendo trabalhada ao longo desses anos em materiais para o 

EPLE, dentro das possibilidades existentes. Um exemplo é a primeira edição do Fala 

Brasil: português para estrangeiros, em 1989, quando foi publicado, não havia tantos 

recursos tecnológicos. No entanto, atualmente, há um leque de opções que podem ser 

incorporadas. Fazer um livro didático não é uma tarefa fácil; requer tempo, dedicação e 

conhecimento, além de privilegiar escolhas em relação ao conteúdo a ser ensinado, pois 

não é possível abranger todas as possibilidades de características e usos da língua, além 

de tópicos culturais, num espaço restrito como é o livro didático. Como afirma LEFFA 

(2008: 15-16), “a produção de materiais é um processo sistemático e de complexidade 

variada”, que envolve análise, desenvolvimento, implementação e avaliação.  

 

Neste trabalho, a análise de cada livro contempla a verificação dos seguintes aspectos 

sobre a apresentação e o uso dos segmentos fônicos ou de elementos prosódicos: 

 

a) menção da inclusão da abordagem fonética na apresentação; 

b) menção de haver exercícios de fonética no sumário; 

c) explicação e/ou sistematização do uso do som; 

d) existência de exercícios para treinar a produção ou a percepção de segmentos fônicos 

ou de elementos prosódicos;  

e) utilização do alfabeto fonético;  

f) existência de exercícios que trabalhem a oralidade a partir da repetição ou 

compreensão de estímulos orais;  

g) integração do exercício aos demais exercícios da unidade; e  

h) observação se os recursos, ferramentas ou tecnologias de fala disponíveis na 

atualidade são sugeridos. 

 

Não foi considerada a presença de música ou de áudios para o tema da compreensão 

auditiva, quando os exercícios eram para escutar simplesmente, ou seja, sem nenhum 

objetivo. 

 

Para a verificação dos elementos acima citados, foram estabelecidos os seguintes 

passos: 
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a) identificação dos dados bibliográficos do livro, como título, autores, ano de 

publicação da primeira edição, ano da edição atual e cidade de publicação; 

b) leitura da apresentação, fazendo uma leitura crítica para descobrir referências à 

fonética ou vocabulário afim; 

c) levantamento de informações no sumário; 

d) levantamento de informação a partir da leitura de cada página do livro a fim de 

buscar temas e/ou exercícios não mencionados no sumário; 

e) análise das informações encontradas quanto à explicitação da teoria e ao tipo de 

exercício proposto; 

f) sistematização dos dados obtidos; 

g) comparação dos dados obtidos no próprio livro e entre os livros; 

h) reflexão sobre os dados a luz do conhecimento trabalhado na fundamentação teórica. 

 

No capítulo 5 estão as informações colhidas nos livros, as quais serão discutidas no 

capítulo 6. 
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5. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS SELECIONADOS 

 

“Para ensinar há uma formalidade a 
cumprir: saber” (Eça de Queiroz) 

 

 

Neste capítulo, feita a leitura de cada livro didático selecionado, todas as informações 

identificadas foram organizadas e serão apresentadas por livro. A ordem de 

apresentação respeitou a antiguidade da publicação. É necessário comentar que a forma 

de representar os sons trabalhados segue a nomenclatura ou forma adotada por cada 

autor.  

 

 

5.1 Fala Brasil: português para estrangeiros 

 

O livro Fala Brasil: português para estrangeiros (FONTÃO DO PATROCÍNIO & 

COUDRY 1989) foi originalmente publicado em 1989 e está na sua 17ª edição (2011). 

Os conteúdos estão divididos em 15 unidades. A parte fonética aparece numa lista 

separada no sumário. Os sons a serem trabalhados aparecem com a indicação da página, 

mas sem que esteja especificado em qual unidade foram incluídos. O quadro a seguir 

mostra os sons trabalhados nesse livro: 

 

Alfabeto 
Vogais orais NH o final átono 

Vogal nasal /ã/ ce/que (/S/, /K/) L como semivogal 

Ditongo nasal /ãw/ ge/gue de/di 

Sons do R Em /ẽy/ te/ti 

Sons do S Om, on (õ) Sons do X 
LH e final átono Ã/Õ 

QUADRO 11: Lista de sons a serem trabalhados no livro Fala Brasil a partir do 
sumário. 

 

Os sons são trabalhados nas cinco primeiras unidades do livro, de acordo a leitura feita. 

Nas primeiras unidades, as explicações de gramática e de fonética estão, além de em 

português, em inglês e em francês. Na apresentação há a justificativa do uso desses 

idiomas nas instruções iniciais para facilitar o manuseio e a compreensão dos tópicos. 

Na apresentação dos sete sons vocálicos orais em posição tônica nas palavras do 



125 

 

Português, estão indicadas as relações entre grafema e fonemas, com a utilização do 

alfabeto fonético e com cinco palavras exemplificando.  

 

Há uma figura exibindo o triângulo vocálico e uma explicação sobre a altura da língua 

em relação às vogais anteriores (eixo vertical) e o posicionamento da língua no eixo 

horizontal em relação às vogais posteriores como se pode observar a partir da inspeção 

da figura extraída da página 4 do livro, apresentada a seguir: 

 

 
FIGURA 12: Sistematização das vogais orais em posição tônica contida no livro Fala 

Brasil 

 

Na parte dos exemplos, é observada a utilização do símbolo fonético para indicar a 

relação do som com o respectivo grafema. Descritos os sons vocálicos orais, são 

introduzidos a vogal nasal /ã/ e o ditongo nasal /ãw/. Não há explicações sobre sua 

produção, mas são apresentadas listas de palavras onde esses sons ocorrem, com os 

grafemas sublinhados. 

 

Mencionados os sons vocálicos, é trabalhada a pronúncia dos grafemas “r”, “s”, “lh” e 

“nh”. Em nenhum dos casos há uma explicação sobre a articulação dos sons 

correspondentes a esses grafemas e apenas as correspondências entre o grafema “s” e os 

fonemas /s/ e /z/ são apresentadas. Especificamente em relação ao grafema “r”, 

encontramos uma tabela com quatro colunas divididas da seguinte maneira: 

 

a) “r” posição inicial de sílaba, no início da palavra, depois de “n” e o dígrafo “rr”; 

b) “r” posição inicial de sílaba, mas sendo na 2ª sílaba da palavra; 

c) “r” em posição do coda silábica; e  
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d) “r” compondo um encontro consonantal. 

 

Os autores apresentam a distribuição do “r” nas sílabas e palavras, mas não colocam a 

explicação sobre a diferença de pronúncia entre os fonemas abordados. Em nenhuma 

das colunas que ilustram os sons do “r” há indicação de qual seria a realização fonética. 

A partir dessa apresentação, o aluno pode inferir que seriam quatro sons diferentes.  

 

Com relação ao “s”, encontramos duas colunas. A primeira, sinalizada com “/s/ (sê)”, 

apresenta palavras com “s” inicial, “s” depois de hífen e de “n”, e o dígrafo “ss”, ou 

seja, indica os contextos de ocorrência do fonema não-vozeado /s/. A segunda coluna, 

por sua vez, apresenta o “s” em posição intervocálica na mesma palavra e entre 

palavras, sendo que a primeira termina com “s” e a segunda começa com vogal. 

Portanto, contextos em que há a realização do fonema vozeado, como em “ as ondas”. 

 

Já para os dígrafos “lh” e “nh”, apenas há uma lista de palavras que contém esse som 

para cada um, sem nenhuma explicação ou indicação de como o som é articulado. 

 

O próximo som trabalhado é o par “EM /ẽy/” e “OM, ON /õ/”. Para cada um, foi 

colocada  uma lista de palavras embaixo, cujas as sílabas que contêm o som foram 

sublinhadas.  

 

Na sequência, encontramos um tópico com a sistematização das vogais /e/ e /o/ átonas 

no final de palavras e da consoante “l” em posição de coda silábica. Há uma diferença 

entre as sistematizações para a apresentação das vogais e da consoante e a forma de 

colocar os exemplos porque somente na da consoante foi feita a transcrição fonética. 

 

Primeiramente, os sons não são apresentados separadamente: tanto a explicação sobre o 

contexto de uso quanto os exemplos são dispostos um abaixo do outro, como se fossem 

fenômenos relacionados. Há a utilização de uma flecha para indicar o som que deve ser 

colocado no lugar e com o símbolo do alfabeto fonético. 

 

A forma como foi colocada a informação, no entanto, pode gerar um dúvida no aluno 

quanto a diferença entre o som utilizado na vogal “o” átona e na consoante “l” final de 
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palavra ou anterior a outra consoante (posição de coda silábica), pois neste último caso, 

também foi utilizado o “u” para indicar o som.  

 

Vogal o átona no final de palavra -> Som /u/ 
Consoante l no final de palavra ou anterior a outra consoante -> u /w/ 

QUADRO 12: Sistematização da pronúncia da vogal átona “o” e da “l” em posição de 
coda silábica contida no livro Fala Brasil 

 

Sobre os exemplos dados em cada caso, para cada vogal átona, foram dados 5 (cinco) 

exemplos, sendo que apenas um contém como seria a pronúncia e sem utilizar o 

alfabeto fonético. No quadro a seguir, é possível ver os exemplos apresentados para a 

vocal e. 

 

Pente (Penti)     Inteligente     Nome     Dezenove     Vinte 

QUADRO 13: Exemplos para a vogal “e” átona contidos no livro Fala Brasil 

 

Nesses exemplos, é possível observar que 60% são formados com a consoante “t”, sem 

mencionar o processo fonológico de fricatização que acontece nesse contexto fonético:  

a consoante dental/alveolar surda diante da vogal anterior em dialetos do português. Em 

nenhum momento esse processo é mencionado no livro. Apenas há apenas a utilização 

do itálico para destacar o ti.  

 

A parte fonética seguinte trabalha com os pares de/di, te/ti e os sons do X.  Novamente, 

há a carência de explicações e de transcrições fonéticas. Para os pares de/di e te/ti, há 6 

(seis) exemplos para cada um, sendo que apenas uma palavra de cada está com 

referência a sua pronúncia a partir de grafemas. Como já informado no parágrafo 

anterior, a única suposta referência ao processo de fricatização é a mudança de 

formatação, em que se utiliza o modo itálico para grafar “ti” e “di”.  

 

DE-DI          (DA     DE     DI     DO     DU) 
Dedo     Dançar     Dúvida     Dia     Medir     Vender(di) 

 
TE-TI          (TA     TE     TI     TO     TU) 

Toalha     Teto     Tarde     Tia     Mentir     Dente(ti) 
QUADRO 14: Exemplos para trabalhar os pares de/di, te/ti contidos no livro Fala 

Brasil 
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Como é possível observar, a primeira letra da palavra é colocada em maiúscula, o que 

pode levar o aluno a considerar que haja uma diferenciação de pronúncia para as formas 

transcritas com consoantes maiúsculas e minúsculas. Esse pensamento, não pertinente 

para os lusofalantes, pode ser uma realidade para falantes de outras línguas. O alemão, 

por exemplo, marca os substantivos com a primeira letra em maiúscula.  

 

Outro ponto a ser considerado é que no exemplo de sílabas com “t”, há a opção pela 

palavra “tarde”, sem considerar que esta palavra também serviria de exemplo para os 

sons com “d”. 

Para trabalhar os sons da letra X, apresenta 4 (quatro) colunas encabeçadas pelos 

seguintes títulos: “ch”, “s”, “z”, “qç”. Cada coluna contém 3 (três) palavras como 

exemplos. Nenhuma foi representada foneticamente. 

 

Na última parte de fonética, são retomados os sons “Ã” e “Õ”, já anteriormente 

trabalhados. Em vez de explicação, está a tarefa “compare os sons”. Supõe-se que 

seriam os sons sublinhados, mas não há outra especificação sobre que tipo de análise 

deveria ser feita (oral/nasal, altura de língua, presencia/ausência de ditongo, tonicidade, 

etc.) 

 

Na análise deste livro, podemos concluir que nem todos os sons são descritos e nem 

todas as palavras apresentam a transcrição fonética. Algumas vezes são utilizados os 

próprios grafemas para explicar a pronúncia, além da mudança de formatação (di  e ti). 

No entanto, busca fazer sistematizações quanto ao uso dos sons.  

 

Com relação à prática da compreensão auditiva, nenhum exercício foi encontrado. 

 

 

5.2 Aprendendo português do Brasil: um curso para estrangeiros 

 

Este livro foi escrito em 1993 e a edição analisada é de 2003. Há a apresentação do livro 

em cinco idiomas: português, inglês, francês, espanhol e alemão, nesta ordem. Os 

tópicos relacionados à pronúncia não aparece no sumário e nem na apresentação do 

livro Aprendendo português do Brasil: um curso para estrangeiros (LAROCA; BARA 

& PEREIRA 2003). A estrutura de cada unidade está composta um diálogo, temas 
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gramaticais, expansão de vocabulário, atividades relacionadas ao vocabulário e à 

gramática e uma leitura suplementar, cujo tema é cultura. 

 

Na leitura de cada página, descobriu-se que na página 122 há uma explicação sobre a 

acentuação em português, o qual marca a diferença da sílaba tônica, como é possível 

conferir na figura a seguir:  

 

 
FIGURA 10: Explicação sobre acentuação do livro Aprendendo Português do Brasil  

 

O exercício proposto como continuidade à explicação, embora seja para acentuar 

ortograficamente, destaca para o estudante estrangeiro qual é a sílaba tônica. 
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FIGURA 11: Exercício de acentuação do livro Aprendendo Português do Brasil  

 

Na análise desse livro, não são encontradas referências quanto a forma de articulação 

dos sons da Língua Portuguesa e nem exercícios de compreensão auditiva. 

 

 

5.3 Passagens: português do Brasil para Estrangeiros 

 

O livro Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (CELLI 2002) está dividido 

em unidades/páginas, compondo um total de 222 unidades/páginas, para trabalhar os 

sons do Português. As páginas não são numeradas: usa-se como referência a “unidade”. 

 

Na análise do Índice, encontramos somente cinco unidades com o título genérico de 

“Fonética” para o que estivesse relacionado com a pronúncia, embora as outras 

unidades tivessem um título ilustrativo, como “Tirando para dançar”, “Preenchendo 

uma ficha” ou “Como ele é?”, para citar alguns. No quadro a seguir, estão as unidades 

encontradas no sumário. 

 

Unidade Título 

Unidade 5 Fonética 
Unidade 32 Fonética 
Unidade 46 Fonética 
Unidade 164 Fonética 

Unidade 218 – apêndice Fonética 

QUADRO 15: Unidades didáticas sobre Fonética indicados no índice no livro 
Passagens. 
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Além dessas páginas, foram encontradas outras páginas com referência à pronúncia. A 

informação estava inserida em pequenos retângulos localizado geralmente na parte 

inferior da página. A partir dessa verificação, encontraram-se os seguintes dados: 

 

Unidade Tópicos 

Unidade 5 
     al, el, il, ol, ul 
    gua, guo, guão 
    ge, gi 

Unidade 25     R 

Unidade 32 
    gue,gui 
    je, ji 
    h: inicial 

Unidade 38     ão,ões. ã, ãs 

Unidade 46 
    nh, lh, r (inicio), rr 
    ça, ço, çu, ção (som de s) 

Unidade 50 
    fácil – fáceis 
    difícil – difíceis 

Unidade 63     Ão 

Unidade 164 

    rr, ss, ch, lh, nh, gu, qu, sc, sç, xc 
    x (som de z) 
    x (som de ch) 
    qua, quo 

Unidade 218 – apêndice     vogais, ditongos, hiato, tritongo, dígrafos 

Quadro 16: Referências de Fonética apresentados no livro Passagens. 

 

Nas unidades 5, 25, 32, 38, 46, 50 e parte da unidade 164, a autora trabalha a pronúncia 

referente aos grafemas referidos anteriormente na tabela. Para isso, faz uma lista de 

palavras que contenham o som, mas não faz nenhuma explicação de como seria a 

pronúncia e nem sequer coloca o símbolo fonético que poderia guiar o aluno, devendo o 

professor fazer esta parte explicativa. Um exemplo é a figura a seguir: 

 

 
FIGURA 12: Exemplo de conteúdo de “Fonética” do livro Passagens. 
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Em poucas ocasiões é colocada uma referência ao som, como é possível ver na figura 

13: 

 

 
FIGURA 13: Exemplo de referência de som do livro Passagens. 

 

É possível notar que as palavras não seguem nenhuma temática, sendo a pronúncia da 

consoante ressaltada a uma característica que têm em comum. A ilustração sobre o 

significado não é uma constante porque em algumas unidades as palavras só estão 

escritas. A quantidade de palavras também é variável, na figura anterior são 

apresentadas nove palavras diferentes, mas para trabalhar o “h” no início de palavra, há 

11 exemplos.   

 

Na unidade 38, embora o título do quadro em destaque seja “pronúncia”, as palavras 

que são trabalhadas conformam o par masculino-feminino, a alternância entre “ão” e 

“ã”. Já na unidade 50, são apenas colocadas quatro palavras colocadas formam o par 

singular-plural (fácil – fáceis - difícil – difíceis). 

 

Na unidade 46, o som do “r” inicial e do “rr” são apresentados separadamente, cada um 

com uma lista de palavras. Já na página 164, a lógica de “som-palavras” é quebrada 

porque aparecem, dentro do mesmo retângulo, palavras com sons diferentes, como está 

ilustrado na FIGURA 14: 
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FIGURA 14: Forma alternativa de apresentar o som no livro Passagens. 

 

Pelo conhecimento que um professor tem, fica claro que o objetivo desse quadro é 

trabalhar dígrafos e encontros consonantais. 

 

Um exercício aparece na unidade 63, em que o enunciado pede para repetir o que está 

escrito, como é possível conferir na figura 15. Ou seja, o exercício apresenta dois 

momentos “Vamos pronunciar” e “Repetindo”.  Em “Vamos pronunciar” são 

apresentadas as palavras “avião, limão, chão, irmão, coração”, sem qualquer referência 

de como são pronunciadas. Em “Repetindo”, aparecem somente as frases “Eu tenho um 

irmão e uma irmã” e “Ivo tem dois irmãos e duas irmãs”. Não há indicação de como o 

exercício deve ser trabalhando, mas, de acordo ao título, é possível intuir que o 

professor deve falar as frases para o(s) aluno(s) repetir(em).  

 

 
FIGURA 15: Exercício de pronúncia contido no livro Passagens. 

 

E na última parte dedicada à Fonética, já no apêndice, encontramos três páginas que 

buscam trabalhar as vogais orais e nasais, os ditongos, hiato, tritongo e os dígrafos, 
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embora os dígrafos já tivessem sidos trabalhados em unidades anteriores. 

Primeiramente, são listadas as vogais orais e as vogais nasais, com um exemplo de uma 

palavra que contém o som. Em nenhum momento é descrita a diferença fonético-

articulatória entre os sons, como a colocação da língua, abertura da mandíbula ou 

arredondamento ou estiramento dos lábios.  

 

É mantida a utilização do grafema para indicar os sons. Há, por primeira vez, uma 

explicação, mas ela é imprecisa e com informações que diferem à literatura da área 

(vide capítulo 3) como é possível conferir na figura a seguir:  

  

 
FIGURA 16: Explicação sobre som nasal contida no livro Passagens. 

 

Dois exercícios são propostos para praticar as vogais orais e nasais. O primeiro, com o 

enunciado “Praticando”, apresenta vinte palavras isoladas. Já o segundo, com o 

enunciado “Leitura”, é composto por seis frases. Não há indicação de como os 

exercícios devem ser trabalhados ou qual é a diferença entre eles.  

  

Na página seguinte, dedicada aos ditongos, novamente há uma explicação, desta vez 

sobre as características fônicas dentro do contexto de ditongaçao, a qual também é 

imprecisa, como é possível observar na figura 17: 
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  FIGURA 17: Explicação sobre o valor fonético dos ditongos contida no livro Passagens. 

 

Após a explicação, apresenta uma lista com as possibilidades de ditongo, mas sem 

diferenciá-los entre crescente e decrescente. Para cada caso, a quantidade de exemplos 

variou de um a três. Não foram comentadas sobre as ditongações que ocorrem em 

palavras como “tem”, “com”, etc. Após a explicação, novamente é proposto um 

exercício. Desta vez, a partir o enunciado “Leitura”, aparecem três palavras e quatro 

frases. 

 

Na parte de Hiato-Dígrafos-Tritongos o esquema da apresentação se mantém com dois 

exercícios ao final. Tanto em “Praticando” como em “Leitura”, o exercício é com 

palavras isoladas, as quais há um grafema que aparece sublinhado mesmo sem ser a 

sílaba tônica.  

 

 
FIGURA 18: Exercício para dígrafos, hiatos e tritongos contido no livro Passagens. 

 

O livro contém um resumo de unidades no final da edição, no qual as partes da fonética 

aparecem junto com o conteúdo de gramática.  

 

Neste livro, a parte de fonética aparece dentro das unidades, mas sem um vínculo com 

as outras partes. Quanto a compreensão auditiva, não foram encontrados exercícios. 

 

 

5.4 Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa 

 

O livro Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (ALMEIDA & 

NASCENTE BARBOSA: 2010), editado em Buenos Aires, Argentina, é uma proposta 

para trabalhar o nível avançado-proficiência de hispanofalantes. Dividido em 10 
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unidades, a estrutura de cada unidade, bem como os exercícios nela propostos, visam 

propor atividades comunicativas ao estilo CELPE-BRAS. 

 

O livro contém exercícios direcionados ao trabalho específico com os sons da língua 

portuguesa. Na análise do Índice, é possível encontrar a menção de:  

 

Unidade Tópico 

Unidade 1 Fonética: /s/ e /z/ 

Unidade 7 Fonética: Som do X 

QUADRO 17: Exercícios de Fonética apresentados no índice do livro Horizontes. 

 

Segundo o sumário do livro, de um total de dez unidades, apenas duas trabalhariam 

tópico de fonética em si. No entanto, na análise dos exercícios contidos no livro, foram 

encontrados exercícios específicos de percepção e de produção, nos quais foram 

trabalhados contrastes sonoros que geralmente os alunos hispano falantes têm 

dificuldades, como podemos observar no quadro a seguir: 

 

Unidade Tópico 
Sons 

trabalhados 
Exercício 

Unidade 1 Fonética: /s/ e /z/ /s/ e /z/ 

A partir de um parágrafo, separar as 
palavras cujas letras estavam grifadas em 

duas colunas: /s/ e /z/ 

Unidade 1 Fonética: /s/ e /z/ /s/ e /z/ 

A partir da música “Carne e Osso” da Zélia 
Duncan & Moska, observar as ortografias 

utilizadas para representar os sons /s/ e /z/ 

Unidade 2 Vamos cantar? /ɛ/, /ɔ/ e /nasais/ 

A partir da música “Tocando em frente” de 
Almir Sáter & Renato Teixeira, encontrar 
no texto as palavras que contenham os sons 

/ɛ/, /ɔ/ e /nasais/. 

Unidade 4 Vamos cantar? nasais 

Identificar o som “característico do 
português”, com o qual escreveu todas as 
palavras que foram completadas na música 
a música “Verde” de Eduardo Gudin e 
Costa Netto a partir do áudio e dizer como 
o som deve ser pronunciado. 

Unidade 6 Vamos cantar? /ɛ/, /e/, /ɔ/ e /o/ 

A partir da música “Lourinha Bombril”, 
versão de Herbert Vianna para a música 
“Párate y mira” de Diego Blanco, 
classificar as palavras destacadas segundo a 
vogal aberta ou fechada. 

Unidade 7 Vamos cantar? /ɛ/, /e/, /ɔ/ e /o/ 
A partir da música “Trabalhador”, de Seu 
Jorge, classificar as palavras destacadas 
quanto a abertura da vogal. 
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Unidade 7 
Fonética:  
Som do X 

/s/, /z/, /ʃ/ e /ks/ 

(os sons do x) 

Classificar as palavras quanto ao som do 
“x” a partir de uma lista de palavras 
isoladas. 

Unidade 8 Vamos cantar? /ʒ/ 

A partir da música “Vamos fugir” de 
Arnolpho Lima Filho & Gilberto Gil, 

treinar o som /ʒ/ 

QUADRO 18: Exercícios de Fonética contidos no livro Horizontes 

 

Apesar de trabalhar com exercícios direcionados para o treinamento de pronúncia de 

determinados sons, as autoras utilizam apenas a música. Mesmo sendo uma forma 

válida de fazer o exercício atrativo, seria adequado ter também algum exercício com 

fala não-cantada. Observa-se que não há nem explicação e nem sistematização dos sons 

trabalhados nos exercícios, cabendo ao professor fazê-lo. Na unidade 2, há um equívoco 

quando as autoras colocam “nasais” entre barras, como se fosse um som do inventário 

fonêmico do português.  

 

Observa-se ainda a utilização de expressões como “som característico do português” 

para fazer referência às vogais nasais. Outro ponto a ser mencionado é que, no exercício 

da unidade 6, não há a indicação de quais símbolos fazem referência à vogal fechada e 

quais fazem referência à vogal aberta: somente há um quadro para que o aluno coloque 

a palavra embaixo do som correspondente. Na unidade 7, o aluno tem que separar as 

palavras com “x” a partir do som, sem ter nenhum apoio auditivo. Na unidade 8, o aluno 

teria que inferir quais palavras são pronunciadas com o som /ʒ/ para poder cantar junto 

com a música. 

 

Com relação à compreensão auditiva, estão os seguintes exercícios: 

 
Unidade Fonética Foco Exercício 

Unidade 1 /s/ e /z/ 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Carne e Osso” da 
Zélia Duncan & Moska. 

Unidade 1 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio 
“Gentileza e Simplicidade” 

Unidade 1 --------- 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Gentileza” de 
Marisa Monte. 

Unidade 2 
/ɛ/, /ɔ/ e 

/nasais/ 

Compreensão de 
palavras e estruturas 

Completar a música “Tocando em frente” 
de Almir Sáter & Renato Teixeira 

Unidade 2 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio “Os 
benefícios de se ter um hobby” 

Unidade 3 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio “A 
idade das palavras” 
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Unidade 3 --------- 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Tempos Modernos” 
de Lulu Santos 

Unidade 4 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio “Os 
outros” 

Unidade 4 nasais 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Verde” de Eduardo 
Gudin e Costa Netto. 

Unidade 5 --------- 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “A História de Lily 
Braun” de Edu Lobo e Chico Buarque 

Unidade 5 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio 
“Relacionamentos” 

Unidade 6 --------- 
Buscar informação 

específica 
Completar o texto “O flagelo do 
vestibular” a partir do arquivo de áudio 

Unidade 7 --------- 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Agora só falta você” 
de Rita Lee e Luis Sérgio 

Unidade 8 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio “O 
Brasil visto de fora” 

Unidade 9 --------- 
Buscar informação 

específica 
Responder perguntas a partir do áudio 
“Invenções divinas e invenções do diabo” 

Unidade 9 /o/, /ɔ/ 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Cérebro Eletrônico” 
de Gilberto Gil 

Unidade 10 --------- 

Compreensão geral e 
busca de 

informações 
específicas 

Escrever uma notícia a partir das 
informações do áudio. Especifica dois 
assuntos obrigatórios 

QUADRO 19: Exercícios de Compreensão Auditiva contidos no livro Horizontes 

 

A análise deste livro mostra que há a preocupação de trabalhar a produção e percepção 

de sons em português como língua estrangeira. A parte de produção também pode ser 

vista em atividades comunicativas em que os alunos representam papéis, baseando-se na 

temática da unidade e a partir de um disparador.  

 

 

5.5 Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros 

 

Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros é uma coleção 

composta por três ou quatro livros para utilização na escola de idiomas CASA DO 

BRASIL, Buenos Aires, Argentina. Ainda em fase de escritura, está supervisionado por 

uma professora-pesquisadora da UFBA e tem previsto entre 8 livros, os quais serão 

agrupados em 4 volumes. Até o fechamento deste trabalho, estavam prontos os quatro 

primeiros livros.  
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O Nível 1 apresenta quatro unidades, começando da Unidade 0. O nível 2, são quatro 

unidades também, mas começando da unidade 1. Os níveis 3 e 4 estão agrupados em um 

único livro, com oito unidades, começando na unidade 1. 

 

Com foco na abordagem intercultural, busca “desenvolve a formação não só linguística 

do(a) aluno(a), mas também a sua formação cultural e humana, visto que abordam 

diferentes aspectos que revelam elementos sociais, históricos e políticos que 

caracterizam a diversidade cultural brasileira” (numeração irregular). 

 

No sumário dos livros dos Níveis 1 e 2, a fonética aparece em dois momentos 

simultâneos: em “pontos de partida” e em “análise linguística” com a utilização dos 

símbolos linguísticos do IPA entre colchetes.  Já no dos níveis 3 e 4, a fonética apenas 

aparece em “pontos de partida”. A coleção apresenta um símbolo iconográfico para a 

parte de fonética. 

 

No final de cada livro, há um resumo fonético, com grafemas e os sons correspondentes. 

Nos níveis 1 e 2 há um erro no grafema “z”, que é colocado com o fone [s]. Este erro foi 

corrigido no livro 3-4. 

 

Primeiramente, serão apresentados os exercícios relacionados à percepção presentes nos 

volumes analisados para, posteriormente, analisar os exercícios de compreensão oral. 

No livro do Nível 1, são encontrados os seguintes exercícios, os quais compõem o 

QUADRO 20: 

 

Unidade Tópico Exercício 

Unidade 1 
Fonética: [u], [o], [ɔ], 

[i], [e] e [ɛ] 

A partir da escuta de um parágrafo, classificar a 
pronúncia das letras destacadas em palavras dentro do 
parágrafo escrito, colocando-as num quadro. São dois 

exercícios, um com /u/, /o/ e /ɔ/. E outro com /i/, /e/ e 

/ɛ/. 

Unidade 2 
Fonética: [s], [z], [l] e 

[w] 

A partir da escuta de um parágrafo, encontrar exemplos 
dos sons e colocá-los num quadro. São dois exercícios, 

um com [s] e [z]. E outro com [l] e [w]. 

Unidade 3 
Fonética: [ã] e [a͠w] ; 

Fonética: [dʒ] e  [tʃ] 

 A partir da escuta de um parágrafo, encontrar 
exemplos dos sons e colocá-los num quadro. São dois 

exercícios, um com [ã] e [a͠w]. E outro com [dʒ] e [w]. 

QUADRO 20: Exercícios de Fonética contidos no livro Brasil Intercultural 1 
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Na unidade 1, no índice aparecem colchetes e no exercício, barras paralelas. 

 

No Nível 2, são encontrados os seguintes exercícios: 

 

Unidade Tópico Exercício 

Unidade 1 Fonética: [b] e [v] 
Após ouvir a música “Aquarela”, de Toquinho, buscar 

exemplos com  [b] e [v]. 

Unidade 2 Fonética: [ʃ] e [ʒ] Classificar 10 palavras retiradas do texto. 

Unidade 3 
Fonética:  /s/, /z/, /ʃ/ e 

/ks/ (sons do “x”) 
 Classificar 7 palavras retiradas do texto. 

Unidade 3 acentuação 
Explicação das regras de acentuação, mostrando a 
tonicidade da sílaba 

QUADRO 21: Exercícios de Fonética contidos no livro Brasil Intercultural 2 

 

Nos Níveis 3-4, são encontrados os seguintes exercícios: 

 

Unidade Tópico Exercício 

Unidade 1 Fonética: [o] e [ɔ] 
Classificar a pronúncia das letras destacadas em 
palavras dentro do parágrafo escrito, colocando-as num 
quadro. 

Unidade 2 Fonética: [e] e [i] 
Classificar a pronúncia das letras destacadas em 
palavras retiradas de uma música, colocando-as num 
quadro. 

Unidade 3 Pronúncia do “r” 
Ler um parágrafo para praticar a pronúncia do “r”.  
Depois escutar quatro arquivos de som e notar as 
particularidades de cada pronúncia 

Unidade 4 
Fonética e ortografia: 

ss, sc, sç e xc 
Completar com o dígrafo correspondente. 

QUADRO 22: Exercícios de Fonética contidos no livro Brasil Intercultural 3-4 

 

Nas unidades 5, 6, 7 e 8 não são encontrados nenhum exercício relacionado aos sons do 

Português. No entanto, há três exercícios que pedem para identificar e analisar 

características do sotaque (unidades 5, 6 e 8). 

 

No exercício sobre os sons do “r”, além de ter que identificar as particularidades da 

pronúncia, há a pergunta sobre qual variedade gostou mais, pedindo justificação. 

 



141 

 

No exercício sobre os grafemas “ss”, “sc”, “sç” e “xc”, há a explicação que todos são 

pronunciados como [s]. No entanto, pede-se para escutar o áudio antes de completar 

com o dígrafo correspondente.  

 

Com relação aos exercícios de compreensão oral, há os seguintes, conforme é possível 

ver no quadro a seguir: 

 

Unidade Foco Exercício 

Unidade 1 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “A grande família”, de Tom e Dito. 

Unidade 2 
Compreensão de 
dados específicos 

Completar uma agenda, com as atividades de cada dia, a 
partir do áudio. 

Unidade 2 
Compreensão de 
palavras – ideias 

Completar a música “Cotidiano”, de Chico Buarque. 
Depois há perguntas sobre o conteúdo da música. 

Unidade 2 
Compreensão de 

ideias 
Completar um quizz a partir do áudio, relacionando com a 
vida pessoal. 

Unidade 3 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Benditas”, de Mart’nália e Zélia 
Duncan. 

Unidade 3 
Compreensão de 

ideias 
Completar com verdadeiro ou falso, corrigindo as 
informações erradas. 

Unidade 3 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Sampa”, de Caetano Veloso. 

QUADRO 23: Exercícios de Compreensão Auditiva contidos no livro Brasil Intercultural 1 

 

Já no livro de Nível 2, são encontrados os seguintes exercícios: 

 

Unidade Foco Exercício 

Unidade 1 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas  

Unidade 1 
Compreensão de 

ideias 
Fazer um texto opinando sobre a reportagem assistida, 
comparando-o com um poema. 

Unidade 1 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Aquarela”, de Toquinho. 

Unidade 2 
Compreensão de 
palavras – ideias 

Completar a música “Pecado Capital”, de Paulinho da 
Viola. Depois há perguntas sobre o conteúdo da música. 

Unidade 2  
Compreensão de 

ideias 
Responder perguntas a partir do áudio “Comprar na 
Internet exige cuidados” 

Unidade 2 
Compreensão de 
palavras - ideias 

Completar a música “Comida”, de Arnaldo Antunes, 
Marcelo Fromer e Sérgio Brito. Depois está uma pergunta 
sobre qual é a crítica da música 

Unidade 3 
Compreensão de 
palavras – ideias 

Completar a música “Tente outra vez”, de Raul Seixas. 
Depois há perguntas sobre o conteúdo da música e uma 
proposta de texto 

Unidade 3 
Compreensão de 

ideias 
Fazer um texto a partir do áudio sobre o “museu das 
invenções”. 

Unidade 4 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas  
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Unidade 4 
Compreensão de 
palavras – ideias 

Completar a música “Tempos modernos”, de Lulu Santos. 
Depois há perguntas sobre o conteúdo da música. 

QUADRO 24: Exercícios de Compreensão Auditiva contidos no livro Brasil Intercultural 2 

 

Nos níveis 3-4, estão os seguintes exercícios: 

 

                                                           
19 Mensagem de texto enviada via celular. 

Unidade Foco Exercício 

Unidade 1 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas.  

Unidade 1 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas. No 

final, está a proposta de escrever um torpedo19.  

Unidade 1 Compreensão de 
palavras 

Completar a música “Dancing Days”, de Lulu Santos. 

Unidade 2 
Compreensão de 
palavras – ideias 

Completar a música “Lourinha Bombril”, de Os 
Paralamas do Sucesso. Depois há perguntas sobre o 
conteúdo da música e o pedido para comparar com um 
anúncio publicitário. 

Unidade 2 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas.  

Unidade 2 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Sutilmente” (não colocaram o 
autor). 

Unidade 3 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas. 
(Ricardo Perrone) 

Unidade 3 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas. 
(Alberto Carlos Almeida) 

Unidade 3 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a um comercial e responder as perguntas.  

Unidade 3 
Compreensão de 

palavras 
Completar a música “Coisinha do Pai” (não colocaram o 
autor). 

Unidade 4 
Compreensão de 

ideias 

Assistir a um curta-metragem e responder às perguntas. 
Depois, comparar o conteúdo com um poema de Manuel 
Bandeira. 

Unidade 4 
Buscar informação 

específica 
Assistir a uma reportagem e anotar os objetivos e as 
áreas de atuação de uma ONG. 

Unidade 5 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas.  

Unidade 5 

Compreensão de 
ideias, inferindo 

dados 

Assistir a uma reportagem e completar um quadro. Um 
dos tópicos é relacionado à pronúncia. 

Unidade 5 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a uma reportagem e responder as perguntas.  

Unidade 6 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a um vídeo informativo e responder as 
perguntas.  

Unidade 6 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a um desenho animado e responder as perguntas. 

Unidade 6 
Compreensão de 

palavras 
Completar um texto a partir de um arquivo de áudio 

Unidade 6 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a um documentário e retirar informações 
específicas sobre o tema. 

Unidade 7 Compreensão de Assistir a uma reportagem e fazer um texto informativo. 
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QUADRO 25: Exercícios de Compreensão Auditiva contidos no livro Brasil Intercultural 3-4 

 

A partir do exercício com a música “Dancing Days”, começa a haver opções de 

entender mais de uma palavra, mas no livro aparece a quantidade de linhas 

correspondentes.  Já a partir da música “Sutilmente”, só há um espaço e é necessário 

completar com mais de uma palavra. 

 

Há um exercício na unidade 5, pág 85, em que o aluno tem que marcar as características 

de pronúncia das pessoas entrevistadas. O enunciado diz: “Você vai ouvir agora três 

depoimentos sobre a experiência de estudar e morar no exterior. Faça uma descrição do 

perfil de cada um dos entrevistados (...) e ressalte algumas particularidades que 

chamaram a atenção relativas à pronúncia dos depoentes” (NASCENTE BARBOSA & 

SCHRÄGLE 2013:85). Já na unidade 6, pág 104, há um exercício para ouvir produções 

do Nordeste. Para completar, está na unidade 8, pág. 126, um exercício para observar 

características de pronúncia a partir do filme “Língua: vidas em português”. Dessa 

maneira o livro expõe os usuários do português falado. 

 

Apresentados os dados, passamos, no capítulo 6, à sua discussão. 

 

  

ideias 

Unidade 7 
Compreensão de 

ideias 
Responder perguntas a partir do áudio “Jovens sonham 
pequeno” 

Unidade 7 
Compreensão de 

ideias 
Responder perguntas a partir do áudio sobre mães 
adolescentes 

Unidade 7 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a um vídeo e responder as perguntas. 

Unidade 8 
Compreensão de 

ideias 
Assistir a um documentário e retirar informações 
específicas sobre o tema. 
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6. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

“La profunda evolución que ha sufrido la 
enseñanza de lenguas extranjeras a lo largo 
de los últimos treinta y cinco años no ha 
ido acompañada de una reflexión sobre el 
papel que en ella desempeña la 
pronunciación” (IRUELA 2007:1). 

 

 

Neste capítulo, serão considerados, diante da fundamentação teórica apresentada nos 

capítulos 1, 2 e 3, e da análise feita dos livros didáticos a partir da metodologia e dos 

dados apresentados no capítulo 5, o contexto de produção dos livros para o ensino de 

PLE e os aspectos específicos relacionados à tipologia, objetivos e sons trabalhados nos 

cinco livros analisados.  

 

 

6.1 O contexto de ensino de PLE e os materiais didáticos 

 

Considerando ALMEIDA FILHO (2007a:33), o crescimento da área de EPLE (Ensino 

de Português Língua Estrangeira) proporcionou desenhos de novos materiais, o que é 

possível comprovar com o aumento de títulos de livros, sendo que vem diminuindo a 

diferença temporal entre uma nova publicação e outra. 

 

Continua a tendência de as publicações serem “volume único20” no Brasil, embora no 

exterior há a presença de coleções, como Um português bem brasileiro (2011) e  Brasil 

Intercultural (2011, 2012, 2013) 

 

A situação encontrada por FERREIRA (2001:44), em que não havia materiais didáticos 

específicos para falantes do espanhol continua sendo verdadeira para o contexto 

brasileiro. No exterior, estão os livros Um português bem brasileiro (2011), Horizontes 

(2010), Brasil Intercultural (2011, 2012, 2013) e Português para espanhóis (2012) que 

foram escritos direcionados para esse público. A explicação para esse tema é que foram 

feitos no exterior, em países que têm a língua espanhola como oficial. Para as editoras, é 

um fator importante pela quantidade de exemplares vendidos. 
                                                           
20 Salvo “Tudo Bem”, da SBS, voltado para adolescentes, que apresenta volumes 1 e 2. 
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O fato de existirem livros direcionados para o público hispanofalante retoma a 

especificidade de trabalhar línguas próximas, com um alto grau de transparência, que 

leva a despreocupação com os aspectos fonético-articulatórios (ALLEGRO 2004; 

SANDES 2010). Caberia, no momento, uma análise mais ampla para determinar o 

quanto esse direcionamento busca o trabalho com as especificidades de cada idioma, ou, 

simplesmente, dar por subentendido alguns temas. No caso do ensino da pronúncia, 

tema de este trabalho, há a tendência de não trabalharem todos os sons que apresentam 

realizações diferentes. Um exemplo é a realização da consoante de travamento em 

posição de coda silábica em língua espanhola que aparece na pronúncia do 

hispanofalante em sua fala em português, junto com a nasalização informada nos livros, 

ou seja, há nos livros recomendação para nasalizar a vogal, mas não para deixar de 

articular a consoante da coda silábica. 

 

SILVA (1999) comenta que, já no fim dos anos 90, a referência ao método adotado pelo 

autor do livro passou a ser encontrada em prefácios, subtítulos de livros ou mesmo 

títulos dos métodos de ensino de idiomas. No caso de PLE, em Brasil Intercultural: 

língua e cultura brasileira para estrangeiro (2011, 2012, 2013) a abordagem adotada, a 

intercultural, aparece no título. 

 

Apesar de que SCARAMUCCI (2001) e CUNHA (2007b:58) afirmaram que o 

estabelecimento do exame do Certificado de Proficiência da Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (CELPE-BRAS) causariam um efeito retroativo na construção de 

materiais, isso é discutível visto que na reedição dos materiais antigos, não há uma real 

reestruturação das unidades e dos exercícios propostos. Contudo, nos livros publicados 

na Argentina, houve a preocupação de incluir tarefas comunicativas em concordância 

com o estilo do exame (CELPE-BRAS).  

 

 

6.2 Reflexões sobre o trabalho com a pronúncia nos livros didáticos de PLE 

 

A informação obtida na análise dos cincos livros didáticos (capítulo 5 deste trabalho) foi 

compilada, para melhor visualização, no quadro a seguir: 
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Nome 
a) apre-
sentação 

b) 
sumário 

c) expli-
cação 

d) IPA 
e) exerc. 

treino 
f) exerc. 

oral 
g) inte-
gração 

h) 
recursos 

Fala Brasil: 
português para 
estrangeiros 

�  �  �  �  X X X X 

Aprendendo 
português do Brasil: 
um curso para 
estrangeiros 

X X X X X X X X 

Passagens: 
português do Brasil 
para Estrangeiros 

X �  X X X �  X X 

Horizontes: rumo à 
proficiência em 
língua portuguesa 

�   �  X �  �  �  �  X 

Brasil Intercultural: 
língua e cultura 
brasileira para 
estrangeiro 

X �  �  �  �  �  �  X 

Legenda: 
a) menção da inclusão da abordagem fonética na apresentação; 
b) menção de haver exercícios de fonética no sumário; 
c) explicação e/ou sistematização do uso do som; 
d) utilização do alfabeto fonético; 
d) existência de exercícios para treinar a produção ou a percepção de segmentos fônicos ou de elementos prosódicos;  
e) existência de exercícios que trabalhem a oralidade a partir da repetição ou compreensão de estímulos orais; 
g) integração do exercício aos demais exercícios da unidade; e 
h) sugestão de recursos, ferramentas ou tecnologias de fala disponíveis na atualidade. 

QUADRO 21: Sistematização das informações obtidas nos livros didáticos 

 

Observa-se que a afirmação de GIL (2007:31), que a pronúncia é o aspecto mais 

desconsiderado no ensino de línguas estrangeiras, está em processo de modificação a 

partir da análise de alguns livros mais recentes, que buscam incluir mais exercícios que 

trabalhem os sons da língua portuguesa. 

 

A continuação, os tópicos mencionados no quadro serão retomados, citando 

características dos livros analisados. 

 

 

6.2.1 Aspectos referentes ao sumário e ao texto de apresentação dos livros 

 

A conclusão que se chega a partir da análise dos “Sumários” é que esta seção muitas 

vezes não reflete o conteúdo real do livro em relação ao trabalho com a produção e 

percepção de sons. Os livros Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002) 
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e Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010) apresentaram exercícios 

e/ou referências que não estavam mencionados no sumário.  

 

O sumário do livro Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002) 

mencionava a existência de cinco espaços de trabalho, enquanto na leitura do trabalho 

foram encontrados nove momentos. É uma diferença de 80% a mais. Já no Horizontes: 

rumo à proficiência em língua portuguesa (2010), o número de vezes em que se 

trabalharam os sons é quatro vezes superior.  

  

No livro Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002), apesar de não fazer 

referência a todos os sons no sumário, apresenta, no final da edição, um resumo de 

unidades, no qual quase todas as partes da fonética aparecem dentro do conteúdo de 

gramática ou em “escrevendo/falando”. Outra característica desse livro é que as páginas 

não têm números. Sendo que cada unidade ocupa uma página ou duas, o usuário tem 

que se orientar pelo parâmetro “unidade”. 

 

O texto de apresentação do livro geralmente não comenta sobre o trabalho com a 

pronúncia. Apenas o Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 2011) e 

Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010) fizeram referência ao 

trabalho com fonética. 

 

 

6.2.2 A apresentação dos sons da língua portuguesa e o uso do IPA 

 

A apresentação dos sons da língua portuguesa aprimorou-se nas publicações mais 

recentes. Mencionar, explicar e sistematizar um som da língua portuguesa são passos 

que foram sendo complementados ao longo dos anos. Em Aprendendo português do 

Brasil: um curso para estrangeiros (1993, 2003), não há referências para a parte fônica 

do idioma, apesar de que algumas unidades apresentem diálogos e expressões de 

cortesia e de sentimento. Em Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002) 

há referências, mas usando o grafema e exemplos de palavras isoladas. Em Horizontes: 

rumo à proficiência em língua portuguesa (2010) trabalha a relação grafema-fonema e 

enfoca as dificuldades do aluno hispanofalante de nível avançado e, para isso, trabalha 

com pares específicos de sons, buscando a sistematização, que é reconhecida pelos 
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alunos por meio dos exemplos dados. Em Brasil Intercultural: língua e cultura 

brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013), os exercícios também estão focados no 

hispanofalantes. 

 

O livro Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 2011) é uma exceção a essa 

sequência porque é uma publicação anterior e apresenta e explica as vogais orais, 

utilizando a representação correspondente.  Também tende a sistematizar o som a partir 

dos exemplos e é o livro que mais trabalha os sons do português. Este livro, ao 

apresentar o conteúdo fonético nas primeiras unidades do livro, assemelha-se ao 

comentado por COSTA (2001), que nos CEBs se fazia um trabalho intenso com a 

pronúncia nas primeiras aulas, como sendo um requisito para começar a aprender as 

estruturas e funções do idioma. 

 

Em Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 

2013), os exercícios de identificação de sons aparecem nos níveis 1 a 3. 

 

Antes do livro Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010), quando 

começou um movimento de mudança, predominava o ensino do som em palavras soltas. 

Esse modo não trabalha junturas entre palavras, além de que, pedagogicamente, 

“ensinar isoladamente e descontextualizados os sons ou as palavras é um procedimento 

que não está de acordo com as interações comunicativas” (GIL 2007:15).  

 

O uso do alfabeto fonético como referência para o aluno, embora tenha sido usado para 

descrever as vogais orais e algumas consoantes em Fala Brasil: português para 

estrangeiros (1989, 2011), só veio a ser incorporado, no que se refere ao recorte desta 

pesquisa, a partir da publicação do livro Horizontes: rumo à proficiência em língua 

portuguesa (2010), culminando com a coleção Brasil Intercultural: língua e cultura 

brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013), que foi o primeiro livro a trazer uma 

tabela com todos os grafemas e os respectivos fonemas.  

 

Os livros Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010) e Brasil 

Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013) 

trabalham com a relação grafema-fonema nos exercícios propostos.  
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A falta de referência de como é o som no idioma pode levar a fixação equivocada entre 

grafema-fonema. Algumas situações são encontradas no livro Passagens: português do 

Brasil para Estrangeiros (2002). No caso do grafema “g” antes de “e” e “i”, um 

hispanofalante teria dificuldade porque o fone utilizado para o grafema “g” nesse 

contexto difere em português e em espanhol, ou seja, no português aparece [ʒ] e no 

espanhol, [x]. Mesmo caso aparece na página, quando é colocado “x (som de ch)”. É 

possível imaginar um hispanofalante pronunciando [l it͡ʃo] para lixo. 

 

A quantidade de exemplos é um aspecto que também variou. Em Fala Brasil: português 

para estrangeiros (1989, 2011), para as vogais orais foram usadas cinco palavras para 

cada som. Para as nasais, a lista é desproporcional, tendo o ditongo nasal o dobro de 

palavras que o “a” nasal. Mas nos outros sons, a lista era simétrica e proporcional, 

sempre com cinco ou seis exemplos. 

 

Já no livro Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002), que seguia uma 

diagramação fixa para apresentar os sons (grafema + exemplos com o grafema 

destacado), o número de exemplos variava inclusive na mesma página, sendo que 

algumas vezes o exemplo estava ilustrado, a maioria não e algumas poucas vezes a 

ilustração era de uma palavra que não estava na lista. 

 

Na escolha dos exemplos para cada som, não foi possível precisar que houve o 

estabelecimento de critérios previamente estabelecidos, tais como frequência da palavra, 

número de sílaba ou tonicidade. Em Passagens: português do Brasil para Estrangeiros 

(2002) há apenas uma lista de palavras descontextualizadas da unidade, cujas palavras 

são de frequência questionável, como, por exemplo, gatilho, minhoca, querosene e 

enxoval. 

 

Há também uma situação em que a forma como são colocados os sons-exemplos pode 

levar a conclusões equivocadas. Em Passagens: português do Brasil para Estrangeiros 

(2002), o som do “r” inicial e do “rr” são apresentados separadamente e o aluno pode 

considerar que deve pronunciar de maneira diferente em cada caso. Foneticamente se 

utiliza o mesmo fone nos dois casos.  
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Em outros casos, a diagramação pode levar a conclusões equivocadas. Em Passagens: 

português do Brasil para Estrangeiros (2002), como anteriormente vistos, todas as 

partes se chamam “fonética” e em quase todas as partes, há a presença do grafema e as 

palavras de referência. Esta constante é válida até a página 164, quando um mesmo 

quadro é usado para trabalhar dígrafos e encontros consonantais. No entanto, alguém 

que use o livro sem orientação de um professor pode assimilar um conteúdo errôneo, 

como ilustrado na figura 14 no capítulo 5. 

 

Em outro caso, na unidade-apêndice 218, o grafema que aparece destacado nem sempre 

é a sílaba tônica da palavra, como é possível ver na figura 18, no capítulo 5, no 

exercício de hiatos, dígrafos e tritongos. 

 

Em Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 2011), há divergências de como 

representar o som, usando ora grafema, ora o fonema. 

 

 

6.2.3 A seleção de sons e referências à prosódia trabalhadas nos livros 

 

Nenhum livro trabalha todo o inventário fonêmico da língua portuguesa. A quantidade 

de sons selecionados variou entre os livros. O livro que apresenta a maior quantidade de 

sons é o Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 2011). No entanto, em Brasil 

Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiro 1 (2011, 2012, 2013) há uma 

tabela com todos os sons e seus respectivos grafemas, transcrição fonética e exemplos 

na parte final do livro, no apêndice. 

 

As características de articulação e da acústica dos sons ainda não estão presentes nos 

livros, salvo em Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 2011) em que há 

algumas informações, destacando a articulação das vogais orais, como expresso na 

figura XX, no capítulo5. O professor deverá, portanto e retomando a GIL (2007:30), 

conhecer o funcionamento dos órgãos articulatórios e as características fônicas da 

língua em que se está ensinando, conteúdo necessário que esteja no percurso de 

formação do professor. 
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A pronúncia do grafema “x” parece ser um ponto obscuro nos materiais. O livro 

Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002) coloca apenas duas 

possibilidades de pronúncia ([s] e [ʃ]) das quatro possíveis ([s], [ʃ], [ks] e [z]), usando o 

grafema para sinalizar qual som é. Quando aborda esse conteúdo, na página 164, coloca 

um grupo de palavras debaixo do outro para que se faça a inferência.  

 

Em Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010), há o trabalho com os 

quatro sons, mas a partir de uma lista de palavras sem o arquivo de áudio. Já em Brasil 

Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013), o 

exercício de classificação é feito a partir de palavras retiradas do texto. 

 

Com relação ao trabalho com as vogais, em Passagens: português do Brasil para 

Estrangeiros (2002) é usado o grafema para indicar o que seria o som.  Em nenhum 

momento é descrita a diferença fonético-articulatória entre os sons, como a colocação 

da língua, abertura da mandíbula ou arredondamento ou estiramento dos lábios. Se o 

aluno fizer a transferência dos padrões articulatórios da língua materna para a língua 

portuguesa, talvez pronuncie sons muito diferentes dos esperados. Embora muitas 

línguas utilizem o grafema “a”, nem sempre o grafema corresponde ao som vocálico 

central, baixo e produzido com os lábios em posição neutra. Também não são referidas 

ditongações que ocorrem frequentemente no Português Brasileiro, tais como na 

pronúncia de “tem”, “com”, etc. 

 

A explicação sobre o som é outro tópico de destaque. Em Passagens: português do 

Brasil para Estrangeiros (2002) há informações sobre a pronúncia dos sons vocálicos 

que não é condizente com a literatura da área. Um exemplo é a nasalização antes de 

“nh” que não é obrigatória, mas sim uma marca de alguns falares. O livro também 

afirma que a vogal que vem seguida de “n” em sílabas diferentes são nasalizadas, mas 

isso não é uma regra. No exemplo colocado, o mais comum é que as pessoas digam 

[kanetɐ] e não [kɐñetɐ] como é sugerido. 

 

O trabalho com os aspectos prosódicos é quase inexistente nos livros. Em há uma 

menção sobre juntura, que é em exemplo do “s” final de palavra diante de outra, sem 

explicação, no livro Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 2011). 
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O livro Aprendendo português do Brasil: um curso para estrangeiros (1993, 2003), 

aborda, num exercício desvinculado de articulação de sons, o tema da sílaba tônica. A 

tonicidade da sílaba é uma característica prosódica da língua portuguesa. No entanto, a 

entoação poderia ter sido incluída nas páginas 10 e 11, quando são trabalhadas 

expressões de cortesia e de sentimento. Algumas expressões aparecem em colunas 

diferentes. Um exemplo é a expressão “Meu Deus!”, que aparece tanto para 

admiração/alegria quanto para espanto e “Puxa vida!”, para admiração/alegria e 

desagrado. Não é possível garantir que o aprendiz saiba fazer a diferença quando 

escutá-las.  

 

O trabalho com a entoação não está presente em nenhuma parte do livro Passagens: 

português do Brasil para Estrangeiros (2002), embora pudesse ter sido incluída em 

algumas seções. Por exemplo, na unidade 88 “Perguntando e Respondendo”, a diferença 

entre a entoação de pergunta e de afirmação poderia ter sido abordada. 

 

 

6.2.4 Tipos de exercícios propostos nos livros 

 

O exercitar da produção e percepção dos segmentos fônicos aparece de forma parcial. 

Primeiro apenas se informava a existência do som, como em Passagens: português do 

Brasil para Estrangeiros (2002), em que, a partir de uma lista de palavras, é feita a 

inferência de que é um som característico do idioma, com algum exercício de repetição, 

mais ao final do livro. No entanto, a partir do livro Horizontes: rumo à proficiência em 

língua portuguesa (2010), começaram a aparecer exercícios de identificação de sons, 

mas não foram registradas ocorrências de exercícios de discriminação de sons, ou seja, 

não se encontraram exercícios que apresentassem duas ou mais palavras e se pedisse 

para dizer se eram iguais ou diferentes.  

 

O tema dos enunciados mudou bastante nesses anos. Em Passagens: português do 

Brasil para Estrangeiros (2002) são usados somente “Vamos pronunciar”, “Repetindo”, 

“Praticando” e “Leitura”. Além de não haver uma sistematização nas orientações 

passadas no enunciado, o professor deve inferir o que deve ser feito. Não há nenhuma 

explicação do tipo “escute o áudio e repita”, “escute o seu professor e repita”, 
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“praticamos todos juntos”, etc, e os exercícios ora aparecem palavras isoladas, ora 

frases, ora ambos.  

 

 

 

6.2.5 A integração dos tópicos fonéticos com a unidade didática 

 

A integração dos tópicos fonéticos à unidade didática também foi se modificando com o 

passar dos anos. Em Passagens: português do Brasil para Estrangeiros (2002) as 

informações sobre a fonética estão isoladas, ou numa página completa, ou num pequeno 

retângulo geralmente na parte inferior da folha. 

 

Já no livro Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010), a fonética é 

parte integrante da unidade. Na primeira unidade, o primeiro parágrafo do texto 

disparador está com alguns grafemas sublinhados e o aluno tem que ouvir enunciados, 

identificar as palavras com /s/ e /z/ e separá-las em colunas. A atividade continua com a 

música “Carne e Osso” de Moska e Zélia Duncan e a atividade é, depois de completar 

os espaços com a palavra correspondente, separar essas palavras em colunas 

identificadas com /s/ e /z/. 

 

Há mais exercícios de pronúncia nos livros didáticos produzidos na Argentina. Uma 

explicação possível é que, perante a ausência de contato diário com o idioma por parte 

dos alunos, haja a necessidade de uma melhor sistematização e prática dos aspectos 

fônicos.  

 

 

6.2.6 Uso das tecnologias de fala no ensino de PLE. 

 

Com relação ao uso, menção ou indicação das ferramentas ou tecnologias de fala 

disponíveis na atualidade, nenhum dos livros analisados remete a programas de análise 

de fala ou de text-to-speech. A única novidade é a inclusão de vídeos no livro Brasil 

Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiro (2011, 2012, 2013), os quais 



154 

 

podem ser baixados, juntamente com os arquivos de áudio, do site da instituição/ 

editora.  

 

As ferramentas computacionais, portanto, continuam sendo usadas apenas por 

pesquisadores e ainda não complementam e fortalecem os métodos de ensino, como 

ROCCA (2011) comprova com sua experiência como docente ao utilizar as ferramentas 

computacionais para o ensino da entoação do inglês, e WILSON (2009), com o ensino 

das vogais.  

 

 

6.3 O trabalho com a pronúncia nos livros didáticos sob o olhar dos pressupostos do 

SLM. 

 

O confronto entre a análise do trabalho com a pronúncia nos livros didáticos e os 

pressupostos do SLM apresentados no capítulo 2 revela que nenhum dos livros 

didáticos contém exercícios específicos para levar os aprendizes de língua estrangeira a 

criar “alvos perceptuais” para guiá-los na produção de sons na LE. 

 

Para que esses alvos fossem criados, seriam necessários exercícios que desenvolvessem 

a atenção a pistas acústicas relevantes para se discriminar os sons. Seriam exercícios 

que sensibilizassem a escuta para potencializar a discriminação dos sons da fala. 

 

Os instrumentais de análise, edição, manipulação e síntese de fala disponíveis 

atualmente possibilitam a criação de estímulos orais com diferenças gradientes de 

parâmetros acústicos, como, por exemplo, a duração. É possível elaborar estímulos com 

graus de vozeamento diferenciados. Uma sequência de estímulos com variação no grau 

de vozeamento poderia ser utilizada para focar a atenção na diferença entre [s] e [z], 

promovendo sua discriminação. Há possibilidades também de se adicionar ruído, 

criando-se diferentes relações som-ruído, ou seja, produções sem ruído de fundo, com 

as que se podem realizar em ambientes acusticamente tratados e em ambientes ruidosos. 

 

Esses exercícios e outros do gênero podem ser desenhados de forma lúdica, com 

associação de imagens, para estimular a participação do aluno. 
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Um outro pressuposto do SLM é que a “a percepção não está baseada em equivalências 

entre os inventários fonêmicos, mas nas propriedades das realizações fonéticas dos sons 

da fala em contextos específicos”. Esse pressuposto é altamente relevante, pois há a 

desconsideração de alofones. Um exemplo é os alofones de /o/ nos contextos tônico e 

pós-tónico do português. Não basta fazer equivalência entre o fonema /o/ do português 

brasileiro e o /o/do espanhol; é preciso atentar às diferenças de suas realizações, 

dependendo do contexto fonético. 

 

Também é necessário se atentar para que sons de LE diferentes dos da LM serão mais 

facilmente identificados dos que apresentam semelhanças, podendo levar a assimilações 

indevidas como, por exemplo, a diferença entre [b] e [v]. 

 

A produção de fala em LE é afetada por processos de transferência da LM. Sabe-se que 

o grau de sotaque estrangeiro é influenciado por fatores variados como idade, tempo de 

exposição, contexto de imersão, abordagem didática, motivação, personalidade, 

capacidade de imitação, identificação com a língua e a cultura, necessidade de dominar 

o idioma, entre outros. 

 

A idade não pode ser considerada um obstáculo para o desenvolvimento da percepção 

de novos sons da LE. É fato que crianças geralmente têm mais facilidade do que adultos 

em “tocar de ouvido” (ALBANO 1990). Dessa maneira, o trabalho com a percepção de 

sons da LE tem um peso muito grande no sentido de aperfeiçoar a produção da fala em 

LE como defende FLEGE (    ). 

 

Nota-se, de maneira geral nos livros didático analisados, que o trabalho com a 

pronúncia pauta-se por repetição e avaliação de identificação de sons. O que se perde é 

exatamente o que deveria preceder essas duas etapas: o desenvolvimento da percepção 

de maneira a elicitar uma produção possível de repetição a ser avaliada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Não ande pelo caminho traçado; ele 
conduz somente até onde os outros já 
foram.”  

 (Albert Einstein) 

 

 

Este trabalho se propôs a analisar a abordagem do ensino da pronúncia contida em 

livros didáticos para o ensino de português como língua estrangeira, incluindo as 

explicações sobre a articulação dos sons e os exercícios propostos, confrontando com as 

pesquisas sobre percepção e produção de sons em língua estrangeira e com a 

possibilidade de uso de ferramentas da tecnologia de fala aplicáveis ao ensino. A 

hipótese investigada e confirmada é a que mesmos os livros didáticos mais recentes não 

incorporam exercícios que reflitam resultados de pesquisa sobre produção e percepção 

de fala em contexto de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. O referencial teórico 

que embasou este trabalho é o SLM (Speech Learning Model) de FLEGE (1995, 1999, 

2005), que, a partir de postulados e hipóteses, levam a reflexão de como são percebidos 

e produzidos os sons da língua estrangeira.  

 

Na análise dos livros, foram retomados os objetivos específicos delineados para este 

trabalho, que são: 

 

• Verificar se há propostas de exercícios para o desenvolvimento da identificação 

e discriminação de sons; 

• Observar se há explicitações sobre as maneiras de produzir o som; 

• Constatar se os inventários de sons do português e seus alofones são 

apresentados; 

• Verificar se as características prosódicas são consideradas; 

• Analisar se os exercícios apresentam vinculação com a unidade didática; e 

• Observar se os recursos, ferramentas ou tecnologias de fala disponíveis na 

atualidade são sugeridos. 

 

Foi constatado que a parte dedicada à percepção e produção de sons, para a criação de 

novas categorias perceptivas é insuficiente, com a carência, de muitos livros, de 
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mencionar os sons do inventário fonético da língua portuguesa. A continuação, serão 

tecidas as reflexões relacionadas a cada objetivo. 

 

 

Ao verificar se há propostas de exercícios para o desenvolvimento da identificação e 

discriminação de sons, primeiramente encontrou-se com o panorama de ausência de 

exercícios que trabalhem os sons da língua portuguesa. Livros, como o Aprendendo 

português do Brasil: um curso para estrangeiros (1993, 2003), não apresentam 

nenhuma proposta de prática de pronúncia. Em outros, aparecem propostas isoladas de 

repetição de palavras ou de frases isoladas. Somente nos livros Horizontes: rumo à 

proficiência em língua portuguesa (2010) e a coleção Brasil Intercultural: língua e 

cultura brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013) começaram a haver exercícios 

de identificação de sons utilizando sons que compõem pares mínimos, mas inseridos em 

palavras que não têm o mesmo contexto fonético. A identificação do som é feita a partir 

de uma música ou de um parágrafo lido. 

 

Nenhum livro analisado trabalha com exercícios de discriminação de sons ou 

contemplam a necessidade de se desenvolver exercícios que estimulem a atenção a 

novas pistas acústicas que diferenciam sons na LE. É uma necessidade, na elaboração 

de material didático, fazer exercícios focando a especificidades de cada grupo de 

falantes, pois, como visto em MINAGAWA & KIRITANI (1996), diferentes 

nacionalidades perceberam de modo diferentes os sons plosivos geminados em língua 

japonesa. No caso específico de português para hispanofalantes, está, por exemplo, a 

questão do espaço acústico das vogais (ALLEGRO 2004) que parte da região usada 

para o “o” da língua portuguesa já corresponde ao espaço do “u” em língua espanhola. 

A análise acústica permitiu entender que, embora seja utilizado o mesmo símbolo 

fonético, há diferença de posicionamento dos articuladores, marcando o sotaque e a 

inteligibilidade. 

 

Os dois livros que começaram a apresentar exercícios de identificação foram 

desenhados para um contexto específico que é o ensino de português para 

hispanofalantes. No entanto, sua abordagem limita-se a um número reduzido de sons. 
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Ao observar se há explicitações sobre as maneiras de produzir o som, a única 

explicação encontrada foi no livro Fala Brasil: português para estrangeiros (1989, 

2011) para a articulação das vogais orais, como visto na FIGURA 11, do capítulo 5. Nos 

demais livros, não outras menções sobre as características articulatórias de cada fonema, 

entendendo como o posicionamento dos articuladores quanto ao ponto, modo e 

vozeamento, no caso das consoantes, e, no caso das vogais a abertura da mandíbula, 

posicionamento da língua e arredondamento dos lábios.  

 

O conhecimento formal sobre a articulação dos sons ajuda na criação de novas 

categorias perceptivas, evitando a assimilação de dois fonemas que apresentem 

características em comum. É necessário resgatar que, de acordo com a diferença 

explicitada por LLISTERRI (2003), o que se ensina em sala de aula é a pronúncia. A 

formação em fonética pertence ao professor e as possibilidades de formação são 

possíveis, tanto em nível de graduação quanto de especialização ou pós-graduação.  

 

O que se encontra em alguns livros são explicitações sobre os contextos em que o som é 

utilizado.  

 

 

Ao constatar se os inventários de sons do português e seus alofones são apresentados, 

foi encontrado que somente a coleção Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira 

para estrangeiros (2011, 2012, 2013) apresenta, na parte de apêndice gramatical, uma 

tabela contendo o grafema, seu respectivo nome, símbolo e exemplos. No entanto, este 

livro não apresenta todo esse inventário nas unidades, trabalhando apenas alguns sons 

específicos, levando em consideração as especificidades do ensino de português para 

hispanofalantes.  

 

 

Ao verificar se as características prosódicas são consideradas, que são os aspectos 

suprassegmentais da fala, tais como a entoação e o ritmo, apenas encontraram-se 

referências sobre a tonicidade de sílabas, dentro do contexto de acentuação gráfica. O 

livro que melhor desenvolve este tema é o Aprendendo português do Brasil: um curso 

para estrangeiros (1993, 2003), com uma ilustração gráfica, a qual pôde ser conferida 

na FIGURA 10, do capítulo 5. 
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Ao analisar se os exercícios apresentam vinculação com a unidade didática, encontrou-

se que ao começo, as referências à pronunciação estavam dentro da unidade, mas sem 

vinculação com o tema que vinha sendo trabalhado. A partir Horizontes: rumo à 

proficiência em língua portuguesa (2010), as palavras trabalhadas nos exercícios 

mantinham a temática da unidade e, inclusive, houve a utilização de parte do texto 

disparador. 

 

 

Ao observar se os recursos, ferramentas ou tecnologias de fala disponíveis na 

atualidade são sugeridos, encontrou-se que ainda não foram incluídas no material 

didático. Depois da atualização de fita cassete a CDs que antes eram vendidos 

separadamente e atualmente há a tendência de serem vendidos juntos, a única diferença 

encontrada é a inclusão de vídeos na coleção Brasil Intercultural: língua e cultura 

brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013). Isso não significa que os vídeos não 

faziam parte da dinâmica das aulas de PLE, mas o material não estava incluído dentro 

do livro didático, sendo preparado por cada professor ou instituição como material a 

parte.  

 

O material de áudio e vídeo utilizado na coleção Brasil Intercultural: língua e cultura 

brasileira para estrangeiros (2011, 2012, 2013) não é vendido: pode ser baixado do site 

da instituição.   

 

Esse panorama confirma que as tecnologias de fala ainda não são consideradas no 

mundo computadorizado que vivemos. ROCCA (2011) defende a utilização das 

ferramentas computacionais na sala de aula, já que elas nos ajudam a visualizar as 

características que os ouvidos não conseguem perceber. 

 

Espera-se que um futuro próximo, os professores de PLE possam se basear nas 

experiências de KILIÇKAYA (2009), MOTOHASHI-SAIGO & HARDISON (2009), 

WILSON (2009) e ROCCA (2011) e incluir o uso das tecnologias nas salas de aula.  
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Essa realidade é possível. A tese defendida neste trabalho é que, a partir da reflexão 

sobre os resultados da pesquisa experimental sobre a percepção e a produção de fala em 

língua estrangeira, é possível construir alicerces que transformem a maneira de trabalhar 

a pronúncia nos livros didáticos, em especial os de PLE. 

 

Para a criação de novas pistas acústicas, são necessários tanto exercícios de 

identificação quanto de discriminação.  

No contexto de ensino-aprendizagem de sons em LE, há muito que cria em termos de 

propostas de prática de pronúncia e o que integrar com o aprendizado de outros aspectos 

da língua.  

 

Revolucionar é preciso. Com o conhecimento gerado pela pesquisa sobre a fala, 

principalmente a de natureza acústica e os instrumentais disponibilizados pelas 

tecnologias de fala, a prática de ensino de pronúncia deve se deixar afetar. 
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