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O processo de aquisigao das vogais semi-abertas 
"e, o" / £,o / do portugues (brasileiro) como lingua 
estrangeira 

1. Introdugao 

^ J m a das caractensticas mais notaveis dos 
programas de portugues como lingua estrangeira 
nas universidades americanas e a heterogenei-
dade dos grupos de estudantes. Outros progra-
mas de lfnguas estrangeiras as vezes apresentam 
essa caracterfstica. Porem, o que se observa nos 
outros programas de lfnguas estrangeiras nao 
afeta o rendimento na sala de aula tanto quanto o 
que estamos acostumados a presenciar nos pro-
gramas de portugues. Varios sao os fatores que 
levam os programas de portugues a essa situa-
gao: limitado numero de matriculas, falta de 
exames preliminares a entrada dos estudantes,1 

falta de interesse pelos programas de portugues, 
alem de outros fatores que fazem com que a 
formagao de grupos nas salas de aula com expe-
riencia similar no aprendizado de lfnguas estran-
geiras seja um privilegio relegado as linguas 
estrangeiras mais populares. Dentre esses fato-
res, aquele que parece merecer prioridade e o 
fator nfvel de experiencia do estudante no que se 
refere a lingua estrangeira. 

De uma maneira geral, esses grupos 
heterogeneos sao constitufdos de estudantes que 
tomam uma cadeira em lingua estrangeira pela 
primeira vez, estudantes com um conhecimento 
muito bom de uma lingua estrangeira, especial-
mente o espanhol, estudantes bilfngiies em ingles 
e espanhol ou outras linguas. O professor face a 
tal desequilfbrio encontra dificuldades para esta-
belecer nao so um metodo de ensino como tam-
bem os criterios a utilizar numa avaliagao justa 
dos estudantes que compoem esses grupos. Se 
para alguns estudantes nesses grupos 
heterogeneos a aula parece demasiado lenta, para 
outros o ritmo de trabalho e o ideal e para 
terceiros talvez seja muito rapido. Essa questao 
vem preocupando muitos educadores nos EUA e 
no Brasil ha algum tempo, porem ainda nao se 
conseguiu solucionar este problema apesar dos 

esfor90s feitos ate agora. Ha que se realgar, e 
claro, que nao se pode considerar o estudante 
latino em geral como parte de um grupo 
lingiiisticamente homogeneo.2 Este trabalho, se-
guindo as linhas do livro Com licenga! (Simoes 
1991), ou seja, por razoes praticas, evita separar 
o grupo latino como se explica no protocolo 
experimental. 

Dois trabalhos que podem ser considerados 
pioneiros nesta area sao aqueles de Ellison et al 
(1971) e Ulsh (1971). Embora o trabalho de 
Ellison et al tenha sido feito aparentemente para 
o estudante em geral, e um trabalho cuja pesquisa 
preliminar levou em consideragao a presenga do 
estudante com conhecimento da lingua espanho-
la, como se pode ver no manual de orientagao que 
acompanha o livro. O trabalho experimental dos 
Professores Lombello e Baleeiro (1983) da Uni-
versidade Estadual de Campinas—Unicamp, 
assim como o trabalho nas escolas secundarias 
do Texas como aqueles das professoras Irene 
Torres e Linda Calk, em El Paso, e os trabalhos 
das professoras Lillie Webb e Alma Hernandez, 
em Austin, tambem merecem atengao. Outros 
trabalhos com objetivos similares foram segura-
mente realizados e, se nao os mencionamos, isto 
deve-se a falta de acesso a esses materials. Mais 
recentemente, temos o livro Com licenga! , um 
novo passo para estabelecer uma separagao des-
ses grupos heterogeneos nos programas de por-
tugues. 

Portanto, nas universidades americanas, estu-
dantes chegam aos programas de portugues como 
lingua estrangeira via espanhol: ou falam espa-
nhol fluentemente ou tem um bom conhecimen-
to da lingua espanhola. A preparagao de materials 
de ensino para esses programas de portugues e 
mister que exige do educador estrategias de 
ensino que o levem a utilizar de modo eficaz as 
vantagens e desvantagens que o conhecimento 
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do espanhol acarreta numa sala de aula, como 
bem frisou Jensen (1989a). 

A solugao aplicada cada vez mais a esse tipo 
de situagao nos programas universitarios e a de 
oferecer cursos de portugues intensivo. A esses 
estudantes se oferecem programas que permitam 
concluir cursos de um ano em um semestre. No 
caso de sistemas trimestrais organizam-se tam-
bem programas similares. De umamaneira geral, 
esses programas intensivos sao organizados em 
torno de uma aula, de uma hora quatro ou tres 
vezes por semana. Definir exatamente o que vem 
a ser "intensivo" e bastante dificil, especialmente 
se levarmos em consideragao os recentes en-
foques didaticos dados ao ensino com base na 
nogao de "competencia comunicativa" (ing. 
"communicative competence") [Hymes 1971; 
Savignon 1983]. Caso o termo "intensivo" deno-
te simplesmente passar em ritmo acelerado os 
materials de um programa de ensino, neste caso 
nao se esta valendo do conhecimento ja adquiri-
do por esse tipo de estudante. Tampouco um 
ritmo de ensino simplesmente acelerado ajuda 
o estudante a transpor os obstaculos que ira 
encontrar durante o processo de aquisigao da 
lingua portuguesa, no caso deste estudo. Conse-
quentemente nao basta apenas ensinar em ritmo 
acelerado, mas sim, preparar um programa de 
ensino que aproveite os aspectos positivos do 
estudante e ao mesmo tempo identifique e 
proponha solugoes em areas potencialmente 
problematicas. 

O proposito deste estudo e o de examinar um 
dos varios obstaculos de relevancia encontrados 
pelos estudantes de portugues em geral, especi-
almente os estudantes que chegam aos progra-
mas de portugues via espanhol, que e o processo 
de aquisigao das vogais semi-abertas /£, o/. Para 
analisar esse processo de aquisigao selecionamos 
o manuscrito Com licenga! (Simoes 1991) por 
razoes praticas e porque trata-se de um material 
de ensino que oferece alternativas para essa 
questao das vogais semi-abertas do portugues, 
tendo em vista as tendencias pedagogicas atuais. 
Esperamos que esta investigagao seja util nao so 
na preparagao de Com licenga!, mas tambem 
para outros materials de ensino. 

Neste estudo concentramo-nos no caso espe-
cifico do timbre vocalico das vogais medias 
portuguesas, ou seja, um estudo dentro do com-
ponente fonetico-fonologico, porem temos que 
levar em consideragao que outros componentes 
lingiiisticos sao importantes na comparagao das 
duas linguas. Vejamos, por exemplo, o compo-
nente lexical. A aquisigao de vocabulario e tao 

importante quanto a aquisigao de pronuncia. 
Green (1988: 124) estima haver grande seme-
lhanga lexical (89%) entre o portugues e o espa-
nhol. Porem, uma interpretagao correta desses 
numeros requer que levemos em consideragao o 
fato de que esta comparagao aplica-se melhor ao 
castelhano, ou seja ao espanhol centro-nortenho 
da Espanha e ao portugues de Portugal. Quanto 
ao espanhol em geral e ao portugues brasileiro, 
faz-se necessario outra interpretagao. Intuitiva-
mente, e se levarmos em conta o vocabulario 
basico de cerca de 1500 palavras do livro Com 
licenga/, chegaremos a conclusao de que esta 
similaridade esta em torno de 55-60%. No entan-
to, somente um estudo quantitative mais cuida-
doso poderia confirmar essa diferenga quando 
nos referimos ao portugues brasileiro. Essa me-
nor similaridade lexica do portugues brasileiro se 
explica pela presenga de um vocabulario de alta 
freqiiencia no Brasil, proveniente de empresti-
mos de linguas africanas e de linguas indfgenas 
do Brasil. Oficialmente esse vocabulario tam-
bem esta presente no portugues peninsular, mas 
o seu uso de facto e bem mais raro. O portugues 
peninsular, como o castelhano, ainda contem um 
lexico altamente influenciado pelas linguas ara-
bes. Vemos assim que outros componentes 
lingiiisticos alem da pronuncia, requerem grande 
atengao no ensino do portugues (brasileiro) como 
lingua estrangeira para estudantes fluentes em 
espanhol. 

2. Protocolo experimental 

Foram feitos testes preliminares de percepgao 
com estudantes de portugues na Universidade do 
Texas, Austin e na Universidade do Kansas, 
Lawrence, com o objeti vo de estabelecer a neces-
sidade de continuagao do trabalho. Em seguida, 
comprovada a confusao perceptual que essas 
vogais semi-abertas podem causar, tanto em 
analise subjetiva como em an^lise estatistica, 
passamos a estudar dois grupos de estudantes em 
nivel deprodugao na Universidade do Texas, em 
Austin. 

No experimento a nfvel de produgao, todos os 
informantes sao estudantes de diferentes depar-
tamentos e diferente nfveis universitarios, matri-
culados no programa de portugues para o pri-
meiro ano universitario na Universidade do Te-
xas, em Austin. Participaram no grupo experi-
mental estudantes da cadeira "First-Year 
Portuguese for Spanish Speakers." No grupo de 
controle estao os estudantes da cadeira regular de 
portugues. Foram escolhidos aleatoriamente qua-
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tro estudantes em cada um dos dois grupos. Nao 
se estudaram fatores como idade, sexo ou profi-
ciencia em espanhol, porem os dois grupos de 
quatro estudantes contavam com estudantes dos 
sexos masculino e feminino. Os dois grupos 
reunem-se 4 vezes por semana, em aulas de 50 
minutos de duragao. Os oito estudantes nos dois 
grupos estavam matriculados durante o primeiro 
semestredoanoescolar 1990-91 (Outono),num 
periodo de quinze semanas. 

No comego do semestre o grupo de controle e 
o grupo experimental na Universidade do Texas, 
Austin e os grupos de estudantes em geral na 
Universidade do Kansas em Lawrence, partici-
param de testes de percepgao com o objetivo de 
determinar como esses estudantes poderiam dis-
tinguir entre os timbres das vogais semi-abertas 
/£, of e das vogais semi-fechadas /e, o/. Os 
informantes receberam uma folha na qual havia 
instrugoes escritas indicando que eles ouviriam 
grupos de quatro palavras, sendo que tres delas 
eram similares e uma diferente. Pediu-se aos 
estudantes que assinalassem qual das letras A, B, 
C e D continha a palavra que soava diferente. As 
instrugoes foram explicadas oralmente com um 
exemplo antes de comegar o teste. O teste era 
constituido de 18 grupos de palavras em pares 
minimos, quatro para cada uma das vogais semi-
abertas e outras dez que foram incluidas por 
questoes de estrategia e conseqiientemente nao 
foram usadas na analise (apendice 1 contem o 
modelo dessa folha de instrugoes). O grupo de 
palavras usadas como modelo pararepetigao, foi 
gravado por um brasileiro, EV, 40 anos, origina-
rio do Estado da Bahia. As gravagoes foram 
feitas em condigoes de controle, no laboratorio 
de fonetica da Universidade do Texas, em Austin. 
No caso do grupo de estudantes da Universidade 
do Kansas, foram feitas analises subjetivas pre-
liminares dos resultados, segundo os casos mais 
evidentes em um primeiro estudo lingliistico do 
fenonemo. Em seguida, passamos aos grupos de 
estudantes da Universidade do Texas, para uma 
analise das diferengas significativas entre a per-
cepgao correta dos dois timbres. Esta segunda 
analise foi tratada estatisticamente por um teste-
T (alfa > .01). 

Os grupos de controle e o grupo experimental, 
na Universidade do Texas, tiveram um teste 
preliminar de produgao no laboratorio de foneti-
ca, alguns dias depois do teste de percepgao. 
Cada informante recebeu uma folha com 21 
oragoes em portugues. As oragoes que serviram 
de modelo foram gravadas pelo mesmo infor-
mante EV no teste de percepgao. Estas oragoes 

contem muitos exemplos das vogais semi-aber-
tas e semi-fechadas em estudo nesta in vestigagao 
(v. apendice 2). Por razoes metodologicas, as 
primeiras e ultimas dessas 21 oragoes nao foram 
usadas e entre as oragoes restantes do corpus de 
analise foram escolhidos apenas vinte casos de 
ocorrencia de vogais semi-abertas. 

Pediu-se aos estudantes que escutassem as 
oragoes e em seguida tentassem imitar da melhor 
maneira possivel as oragoes lidas por EV. Nao se 
informou aos estudantes o objetivo do experi-
mento. Os estudantes escutaram cada oragao 
duas vezes, atraves de alto-falantes de ouvido, e 
deixaram gravadas suas repetigoes em fita mag-
netica. As gravagoes feitas por EV sao de duas 
leituras da mesma oragao escrita. Cada estudante 
ouviu as mesmas duas oragoes, ou seja, todos os 
fatores lingiiisticos foram mantidos para cada 
estudante. Poder-se-ia argumentar que os estu-
dantes foram meramente envoividos em um exer-
cicio de leitura. Porem, devido a dificuldade e 
naturalidade das oragoes, nao ha outra maneira 
de conseguir com que os informantes produzam 
estas oragoes sem uma informagao escrita. 

Depois de terminadas as gravagoes dos estu-
dantes nos dois grupos, experimental e de contro-
le, mediram-se as freqiiencias dos primeiros e 
segundos formantes de vinte ocorrencias de vo-
gais semi-abertas. Em termos relativos, a 
freqiiencia do primeiro formante correlaciona-se 
com altura vocdlica e a freqiiencia do segundo 
formante com movimentos de avango e retragao 
da lingua. O proposito dessas medidas foi de 
identificar se ambos os grupos estudados poderi-
am ter exito nesse aspecto da lingua portuguesa, 
ou se apenas um dos dois grupos teria exito. 
Nossa hipotese inicial foi a de que ambos os 
grupos, no comego do semestre, cometeriam 
erros de timbre vocalico. Depois do primeiro 
teste, os dois grupos so participaram em testes 
para este estudo no final do semestre. Durante o 
semestre, o grupo de controle recebeu instrugoes 
regulares nas salas de aula sem dar enfase as 
diferengas de pronuncia. Por outro lado, o grupo 
experimental participou de praticas freqlientes 
com exercicios de pronuncia seguindo as 
instrugoes ainda em fase de preparagao do livro 
de ensino Com licenga/, usado nas aulas deste 
grupo. No final do semestre cada um dos grupos 
participou dos mesmos testes utilizados no co-
mego do semestre. As mesmas condigoes foram 
mantidas. 

Quanto a analise e segmentagao dos sons aqui 
estudados, gostanamos de fazer varias observa-
goes. Devido a grande complexidade que existe 
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numa seqiiencia de sons da fala, ha sempre muita 
incerteza no que toca as tecnicas de segmentagao 
desses sons. Daniel Hirst (contato pessoal) ob-
serva que ha algum tempo, George Allen enviou 
copias do mesmo espectrograma a varios 
foneticistas, para que cada foneticista fizesse a 
segmentagao dos sons contidos no espectrograma. 
O resultado desse estudo informal foi que nao 
houve nenhuma coincidencia na maneira como 
cada foneticista efetuou as segmentates e con-
seqiientemente cada som segmentado manual-
mente tinha duragoes diferentes. Em outras 
palavras, nao devemos surpreender-nos com essa 
falta de coincidencia em tecnicas de segmentagao 

manual de sons da fala. O importante e que o/a 
investigador/a desenvolva suas proprias tecnicas 
de segmentagao e que seja rigoroso/a na aplica-
gao dessas tecnicas. As tecnicas aqui utilizadas 
foram rigorosamente seguidas. Essas tecnicas de 
segmentagao estao detalhadas em Simoes (1987: 
47ff), estabelecidas principalmente a partir dos 
trabalhos de Lehiste e Peterson (1961), Klatt 
(1976), Lieberman (1977) e Cole et al. (1980). 

3. Resultados 

Vemos no Quadro 1 os dados do teste de 
percepgao e no Quadro 2 os resultados do teste T. 

Quadro 1: Freqiiencia com que estudantes fluentes em espanhol e estudantes em geral perceberam corretamente 
as vogais semi-fechadas /e/, /of e as vogais semi-abertas / £ o/. 

/ e £ / / o o / 
correto total % correto total % 

Estudantes fluentes 
em espanhol 49 76 64% 62 76 82% 

Estudantes que nao 
falam espanhol 57 64 89% 59 64 92°It 

Quadro 2: percepsao das vogais semi-abertas e semi-fechadas no grupo de controle e no grupo experimental, 
Teste T. 

/e/vs /£/ /o/vs/o/ 
t = -4.139, df = 33, p > .01 t = -2.750, df 33, p > .01 

Estes testes preliminares de percepgao foram 
realizados com o intuito de verificar se os estu-
dantes cuja lingua materna e o espanhol teriam 
vantagens ou desvantagens na percepgao dos 
timbres vocalicos aberto e fechado. Se fosse o 
caso de uma vantagem desse grupo de estudan-
tes, ou simplesmente resultados estatisticos sem 
conseqiiencia, isso diminuiria a necessidade de 
elaboragao de materials de ensino que levassem 
em conta o timbre vocalico, no caso desse tipo de 
estudante. Os testes T, no entanto, confirmam 
que estas diferengas sao significativas. 

Uma analise dos dados apresentados no Qua-
dro 1 sugere que estudantes cuja lingua materna 
e o espanhol esta em posigao de desvantagem em 
relagao a outros estudantes. No nosso estudo, o 
grupo de estudantes em geral e composto predo-

minantemente de estudantes cuja lingua materna 
e o ingles, ou seja, estudantes que usam os 
fonemas /£, o/ em sua lingua materna. Assim, 
esses resultados confirmam a utilidade que a 
preparagao de materiais de ensino de timbre 
vocalico pode ter em portugues. Como mostra o 
Quadro 2, o grupo de controle, que nao fala 
espanhol, identificou com mais precisao o timbre 
das vogais semi-fechadas no comego do semes-
tre. 

No Quadro 3 apresentamos a freqiiencia me-
dia do primeiro e segundo formantes nas vogais 
/£/e /o/. O Quadro 4 mostra a freqiiencia media 
do primeiro e segundo formante dessas mesmas 
vogais semi-abertas, no segundo teste de produ-
gao, administrado no final do semestre. 
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Quadro 3: A freqiiencia media e o desvio padrao do primeiro e segundo formantes das vogais semi-abertas /£/ e 
/o/ no teste inicial de produsao do grupo de controle que nao fala espanhol e do grupo experimental que fala 
espanhol. 

Quadro 3A TESTE INICIAL /£/ 
Grupo experimental Grupo de controle 

F1 F2 F1 F2 
Freqiiencia media 478.0 1826.0 500.0 1624.0 
Desvio padrao 51.7 175.8 59.4 120.5 

Quadro 3B TESTE INICIAL /of 
Grupo experimental Grupo de controle 
F1 F2 F1 F2 

Freqiiencia media 493.0 1005.0 498.0 972.0 
Desvio padrao 55.5 134 45.6 90.5 

TESTE FINAL h i 
Freqiiencia media 496.0 1014.0 489.0 1002 
Desvio padrao 57.3 115.6 61.6 103 

Devido as medias quase identicas observadas 
no Quadro 3, ou seja os resultados nao apresen-
tam valores estatisticamente significativos, re-
corremos ao Teste T de correlagao (ing. "matched 

4. Analise 

Antes de passar a uma analise mais detalhada 
dos resultados precedentes, faz-se necessario 
uma apresentagao dos sistemas vocalicos do es-
panhol e do portugues. Limitamo-nos nesta apre-
sentagao ao escopo desta pesquisa porque ja 
existem estudos completos nessas £reas, como e 
o caso dos estudos de cada sistema individual-
mente (Ludtke 1953; Alarcos Llorach 1974; Ca-
mara 1949,1975) ou em comparagao (Williams 

T-test") como vemos no Quadro 4. Uma vez 
mais, nao se alcangou um valor estatisticamente 
significativo. Mais adiante, na interpretagao dos 
resultados, tentaremos explicar mais detidamen-
te esses resultados. 

1975; Godinez 1978; Quilis 1979). Em uma 
analise fonetico-fonologica em geral, assim como 
na presente analise, podenamos partir da propo-
sigao de que tanto existem falsos cognatos fone-
ticos quanto falsos cognatos semanticos. Tais 
falsos cognatos foneticos levam o estudante a 
uma pronuncia inapropriada dos sons do portu-
gues brasileiro. O estudante em geral deixa-se 
levar pela similaridade ortografica das duas lin-
guas nesses deslizes de pronuncia. Vejamos como 
se comparam os dois sistemas vocalicos: 

Quadro 4: O Teste-T de correla5ao (ing. "matched T-test") comparando a diferenga entre o teste inicial e o 
teste final. 

Grupo experimental 
/£/ /o / 

F1 F2 F1 F2 
Valor de T 0.1982 0.2953 -0.215 -0.335 
Valor significativo - - - -

Grupo de controle 
/£/ /of 

F1 F2 F1 F2 
Valor de T 0.176 0.5038 0.7718 -1.969 
Valor significativo - • -
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Espanhol Portugues 
i /i/ piso "piso" i/i / piso 
e /e/ peso "peso" e /e / peso 
- e / £ / pe90 
a /a/ paso "passo" a/a/ passo 
o /o/ pozo "P090" 0/0/ po^o 
- 0/0/ posso 
u /u/ puso "pos" u /u / puxo 

Uma das caracterfsticas mais importantes do 
sistema vocalico do espanhol e a estabilidade 
relativa das vogais que resiste em espanhol desde 
epocas medievais. Essa estabilidade se mantem 
mesmo quando ha mudangas de tonicidade, o 
que nao vem a ser o caso em portugues especial-
mente em posigao postonica. As vogais semi-
abertas "e, o" nao existem como fonemas no 
espanhol, embora possam ser observadas foneti-
camente. Em portugues as vogais semi-abertas 
"e, o" sao fonemas que aparecem em posigao 
tonica e tambem em posigao pretonica devido ao 
fenomeno fonologico de harmonia vocalica. Al-
guns exemplos dessa harmonia vocalica vem 
mencionados no trabalho de Abaurre-Gnerre 
(1981) que cita as palavras "perereca," 
"pororoca," "abobora" comumente pronuncia-
das como [p£.r£ . ' r£ .ka] , [po.ro.'ro.ka], 
[a. 'bo.bo.ra]. Em posigao atona, o sistema vocalico 
do portugues limita-se a cinco vogais /i, e, a, o, u/ 
como em "c/tado," "cevada," "lacuna," "coroa" 
e "wrgente." Em posigao postonica esse sistema 
reduz-se a tres vogais: /i, a, u/ como nas palavras 
"come," "coma," "como." Vale observar que 
embora palavras como "come" e "como" sejam 
escritas com as letras "e" e "o," essas letras sao, 
na realidade, pronunciadas como "i" e "u." O 
espanhol, por outro lado, apresenta essa estabili-
dade que o caracteriza e que mantem o mesmo 
sistema de cinco vogais, seja em posigao 
pretonica, tonica ou postonica. Uma ilustragao 
divertida dessa estabilidade pode ser observada 
no filme "The Milagro Beanfield War" onde a 
atriz brasileira Sonia Braga abre o filme com um 
envolvente "Listos?," deixando escapulir uma 
redugao e conseqiientemente um levantamento 
vocalico da postonica "o," realizando assim uma 
transferencia negativa comum entre nos, brasi-
leiros, ou seja [iis.tus] ao inves de ['lis.tos]. 

Observe-se que muitas palavras em portugu-
es diferem semanticamente apenas no timbre das 
vogais semi-abertas e semi-fechadas: 
/e/ III lol lol 
sexta sesta avo avo 
seu ceu piloto piloto 
este este corte corte 
meta meta gosto gosto 
pe pe P090 posso. 

Estes exemplos servem para ilustrar como 
estudantes de portugues como lingua estrangeira 
que nao dominam este aspecto do componente 
fonologico do portugues terao dificuldades em 
fazer-se compreender em portugues. Observe-se 
que as letras "e" e "o" em espanhol geralmente 
correspondem ao timbre fechado como nas pala-
vras "mesa, mozo." Ha excegoes, e claro, em 
certos ambientes foneticos, mas como regra, o 
timbre fechado predomina. Por essa razao, o 
estudante cuja lingua materna e o espanhol tende 
a transferir negativamente essas caracterfsticas 
do espanhol. Na lingua inglesa, por outro lado, 
quando a letra "e" recebe o acento principal em 
uma palavra, esta letra corresponde, via de regra, 
a uma vogal semi-aberta, como nas palavras "let, 
mess." Assim, no caso do estudante, cuja lingua 
materna e o ingles, a tendencia e de fazer sempre 
uso de um timbre aberto ao pronunciar uma letra 
"e" em posigao acentuada. As alternancias entre 
as articulagoes semi-abertas "e, o" e as semi-
fechadas "e, o" do portugues sao problematicas 
para estudantes fluentes em espanhol. Em nossa 
experiencia, e curioso notar, temos observado 
que mesmo estudantes cuja lingua materna e o 
ingles sentem dificuldades com essas vogais, 
uma vez que o espanhol esteja bem enraizado 
nesses estudantes. 

As letras "e, o" do espanhol tern apenas uma 
pronuncia, ao passo que em portugues encontra-
mos ate mesmo quatro pronuncias, como nas 
palavras "demente" [de.'me.ti], "sete" [4s£.ti], 
"Botafogo" [bo.ta.'fo.gu]. Se consideramos em 
portugues os fatores: instabilidade vocalica, in-
consistencia da relagao entre ortografia e pro-
nuncia, numero de vogais orais e nasais, que 
alem desses fatores ainda existe muita semelhan-
ga, em nivel abstrato (ing. "underlying level"), 
entre as duas linguas, podemos ver porque uma 
pessoa cuja lingua materna e o portugues tem 
mais facilidade para compreender espanhol do 
que uma pessoa cuja lingua materna e o espanhol 
teria para comprender portugues. 

Nas Figuras 1 e 2 (AB) apresentamos um 
exemplo do tipo de analise que vimos fazendo 
para observar o progresso de cada estudante. A 
imagem acustica na Figura 1 corresponde a gra-
vagao do informante brasileiro; na Figura 2 te-
mos as imagens acusticas das gravagoes no 
comego e final do semestre de um dos estudantes 
que participaram no experimento. Como indi-
cam os segundos formantes nestes 
espectrogramas, a distancia entre o modelo e a 
imitagao e ainda enorme neste estudante. Isto 
confirma os resultados dos tratamentos estatisti-
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cos. Em outras palavras, a questao do aprendiza-
do das vogais semi-abertas persiste nos dois 
grupos. Assim sendo, nos dois grupos ha estu-
dantes que fizeram progresso, mas sem nenhuma 

indicagao de que um dos grupos esti vesse melhor 
que o outro, em termos geral. Ambos os grupos 
de controle e experimental apresentaram um 
progresso similar. 

I s s i p a r e s ' u m a 'k o b r a ] 

Figura 2: Duas gravagoes da frase "A letra 'esse' parece uma cobra" feitas por 
um dos estudantes, PD. 

Figura 2A: Gravagao realizada no infcio do semestre. 

[ e s i p a r e s 1 u m a k o b r a ] 
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[ e s i p a r e s 1 u m a 'k o b r a 1 

Apesar destes resultados nao apresentarem 
valor estatistico significativo, estamos lidando 
com resultados altamente sugestivos. Podere-
mos entender as possibilidades de alcance que 
tem os estudos desta natureza se compararmos, 
por exemplo, os resultados deste estudo com o 
estudo de Nobre e Ingemann (1987). A frequencia 
media dos dois primeiros formantes (F1 and F2) 
no portugues (brasileiro), segundo o estudo de 
Nobre e Ingemann, e a que citamos abaixo: 

F1 F2 F1 F2 
/£/ 516 1779 /o/ 538 1066 
/e/ 424 1916 /o/ 424 1030 

Estes numeros indicam que o timbre fechado 
tem uma influencia muito grande na realizagao 
adequada do timbre aberto. Por razoes praticas, 
nao foi possivel incluir nesta investiga9ao, uma 
analise acustica das vogais semi-fechadas cor-
respondentes, porem estamos conscientes de que 
esse tipo e de compara^ao sera necessario em 
futuros estudos nessa area. O contraste entre os 
dois pares de vogais medias e realizado dentro de 
um espa^o articulatorio muito restringido, como 
indicam os formantes acima, no estudo de Nobre 
e Ingemann (op, cit.). Em outras palavras, o 
grupo experimental esta em desvantagem em 
rela9ao ao grupo de controle. Alem dessa des-
vantagem vir confirmada nos numeros acima, ja 
haviamos mencionado no imcio deste trabalho, 
que os testes de percepgao tambem indicaram a 

necessidade de corrigir esta desvantagem do 
grupo experimental. Isso nos permite sugerir que 
talvez a elabora9ao de materials didaticos dirigi-
dos & corre9ao deste problema seja o caminho 
certo apesar dos resultados presentes. Possivel-
mente, um semestre talvez nao seja suficiente 
para que o metodo funcione. Dentro desta mes-
ma linha de raciocmio podemos concluir que este 
estudo poderia ser expandido para incluir medi-
das e analise das vogais semi-fechadas corres-
pondentes, o que abriria campo para interpreta9oes 
que pudessem comprovar a necessidade desses 
materials. 

Lembramos que a prepara9ao de materials de 
ensino para minimizar uma falta de precisao do 
estudante em certas questao de pronuncia nao 
deve, de nenhuma forma, levar a concluir que 
estamos propondo a cria9ao de materials de 
ensino que deem enfase a precisao na pronuncia. 
Deve-se sempre ter em mente que o presente 
trabalho trata de um caso de ensino de lingua 
estrangeira que nao e comum na area de ensino. 
Esta analise concentra-se no caso de estudantes 
que usam um conhecimento bastante enraizado 
do espanhol para chegar ao portugues. A lingua 
que internalizaram tem a vantagem de estar 
muito proxima da lingua que vao aprender, mas 
essa mesma proximidade faz com que o dommio 
apropriado do portugues seja um processo muito 
mais dificil do que o ingles, por exemplo. A 
proximidade das duas linguas deixa a falsa im-
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pressao de que se pode aprender a falar portugues 
com um esforgo mfnimo. Essa falsa expectativa 
leva os estudantes a uma surpresa muitas vezes 
desagradavel e daf a um abandono da empreita-
da. 

A aquisigao das vogais abertas e apenas um 
dos muitos pontos de dificuldades desse tipo de 
estudante. Sena prematuro num estudo piloto 
como o que fizemos, esperar resultados definiti-
vos. Buscou-se com o presente trabalho uma 
contribuigao ao ensino do portugues do Brasil, 
que a nosso entender pode estender-se a outras 
areas de estudos lingiiisticos. A necessidade de 
tal estudo assim como da preparagao de materiais 
que permitam ao estudante preparar-se era algo 
que todo professor que tenha lidado com essa 
questao na sala de aula pode reconhecer por 
experiencia e intuigao. O que nos faltava era 
comprovar essa necessidade empiricamente e 
quanto a isso achamos que nosso trabalho ja 
cumpriu o seu objetivo, como vimos nos estudos 
preliminares de percepgao aqui realizados. 
Encontramo-nos agora no estagio do trabalho em 
que lidamos com solugoes para um problema ja 
comprovado. Acreditamos que estamos bem mais 
proximos de uma solugao do que estavamos 
antes do infcio desta pesquisa. A proposta de 
solugao do manuscrito Com licenga! nos parece 
ainda valida. Para os propositos deste estudo, o 
livro foi reinterpretado, em parte, na sua orienta-
gao. Trata-se de um livro que propoe que pelo 
menos 80% das atividades na sala de aula sejam 
dedicadas ao uso da lingua, um objetivo que, na 
pratica, muitas vezes nao chega a ser alcangado. 

Mantemos nossa posigao de que a questao das 
vogais semi-abertas e um dos fatores que os 
materiais didaticos para o ensino do portugues 
como lingua estrangeira tem que levar em consi-
deragao. Sem contar com os componentes 
sintatico, semantico, morfologico e discurso, ha 
no componente fonetico-fonologico do portugu-
es, com o qual lidamos nesta investigagao, um 
sem-numero de princfpios e caracterfsticas que o 
distinguem do espanhol. Neste artigo tratamos 
apenas de uma dessas caracterfsticas e principi-
os. 

Portanto, as diregoes aqui tomadas sao muito 
significativas, mas outros fatores na compara-
gao das duas lfnguas tem que ser levados em 
conta. Entre esses, podemos prever, limitando-
nos ao componente fonetico-fonologico, estudos 
e aplicagoes de materiais que tratem da instabili-
dade vocalica do portugues, e por conseguinte, 
da estabilidade vocalica e instabilidade 
consonantica do espanhol. Exemplos dessa ins-

tabilidade consonantica no espanhol sao muitos, 
especialmente no espanhol andaluz, e no espa-
nhol das regioes planas ou baixas da America 
Latina onde as consoantes perdem suas caracte-
rfsticas como vemos nos casos de debilitamento 
de consoante oclusiva em posigao intervocalica 
(/ku.na.do/ + [ku.'na.do]),3 aspiragao de conso-
ante fricativa alveolar surda em posigao final de 
silaba (/'es.tes/ ['eh.teh]), lateralizagao de 
consoante lfquida vibrante simples em final de 
silaba (/per.der/ [pel.'del]), velarizagao de 
consoante nasal alveolar em posigao final de 
palavra (/'pan/-* ['pag]. Vemos nao somente um 
debilitamento ou instabilidade consonantica como 
tambem uma redugao que pode chegar a um 
desaparecimento completo dessas consoantes 
nesses mesmos ambientes fonologicos: /ku.na.do/ 

[ku.'na.o], /'es.tes/ ['e.te]), /per.der/ -> 
[pel.'de], /'pan/ ['pa]. 

A tftulo de conclusao, gostarfamos de exami-
nar algumas ideias de aplicagao didatica sobre o 
timbre das vogais semi-abertas e semi-fechadas. 
Existem muitas alternancias entre as vogais semi-
abertas e semi-fechadas que sao idiosincraticas. 
Existem algumas tendencias do portugues que 
ajudam na identificagao do timbre vocalico e 
conseqiientemente, esperamos, na produgao ade-
quada desses sons do portugues. No correr do 
semestre os estudantes do grupo experimental 
receberam ligoes dirigidas ao ensino dessas ten-
dencias. Como vemos na proposta do livro Com 
licenga!, essas orientagoes sao dirigidas ao pro-
fessor, para que faga uso dessa informagao tendo 
em mente o seguinte. Como muitos educadores, 
acreditamos que o aprendizado de uma lingua, 
seja a lingua materna ou uma lingua estrangeira, 
se faz por meio de dois processos: um processo 
natural e um processo consciente. Atualmente 
vemos uma grande tendencia no uso exclusi vo de 
um ensino "natural" (Krashen and Terrell 1983) 
nas salas de aula de lingua estrangeira. Porem, o 
processo consciente tambem tem um papel rele-
vante no aprendizado de uma lingua materna ou 
estrangeira. As instrugoes abaixo sao instrugoes 
daquilo que consideramos parte do processo 
consciente do aprendizado de lfnguas e que no 
livro Com licenga! vem sugerido com o objetivo 
de ser usado sem nunca ultrapassar mais do que 
20% de qualquer preparagao de uma aula. Sao 
instrugoes dirigidas mais ao professor do que ao 
aluno. O professor pode, com essa informagao 
levar ao estudante um conhecimento consciente 
da lingua, atraves de qualquer atividade pedago-
gica. Alguns exemplos desse conhecimento cons-
ciente sao os seguintes: 
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A. Em portugues as vogais semi-abertas so 
aparecem em posi^ao tonica, como ja foi indica-
do acima, na compara^ao dos sistemas vocalicos 
do espanhol e do portugues. Com este tipo de 
conhecimento, os estudantes podem, de uma 
maneira geral, eliminar o timbre semi-aberto em 
palavras como "c[e]vada," "inv[e]joso," 
"m[o]rada," e "d[o]sagem;" 

B. Ha em portugues um sem-numero de pares 
minimos que podem ser agrupados segundo a 
classe gramatical dos membros desses pares. 
Assim, sabemos que em pares como "piloto" 
(subst.), "piloto" (v.) e "enterro" (subst.), "enter-
ro" (v.), a tendencia e a de que o substantivo leve 
o timbre semi-fechado enquanto que o verbo tem 
um timbre semi-aberto; 

C. Tambem e comum as vogais semi-abertas 
[£ ] [o] em portugues terem nas palavras corres-
pondentes em espanhol os ditongos crescentes 
"ie" e "uo" respectivamente: (port.) f[£]sta e 
(esp.) "fiesta," (port.) "d[o]rme" e (esp.) 
"duerme"; 

Ha outros grupos de palavras onde pode-se 
tentar descrigoes em beneficio do aluno, como os 
grupos de adjetivos terminados em "-oso" ("fa-
moso, gostoso") onde somente a forma masculi-
na singular dessas terminagoes apresenta uma 
vogal semi-fechada. Porem em um programa de 
primeiro ano o uso exagerado dessas descri9des 

podem tomar muito tempo util. Os casos apre-
sentados acima em A. B. e C. parecem ser 
suficientes para um programa de primeiro ano. 
Os estudantes sao informados sobre essas carac-
teristicas atraves de ligoes variadas e 
contextualizadas que contem pares minimos, 
frases, paragrafos ou textos com os quais traba-
lham na percep9ao e produ9ao dessas vogais. 

Apendice 1 

Vemos a seguir as instru9oes e lista de pala-
vras usadas nos testes preliminares depercep9ao. 
O interesse esta na vogais semi-abertas "e, o" 
0/. Por essa razao, somente os grupos de palavras 
com asteriscos sao utilizados no experimento. 
Naturalmente, a copia que o estudante recebe nao 
contem nem os asteriscos, nem os sinais de 
acentua9ao, nem tampouco a indica9ao da pro-
nuncia. Os outros grupos de palavras compoem 
uma estrategia de apresenta9ao em rela9ao a cada 
informante, ou seja apenas figuram no experi-
mento. Naturalmente, este protocolo pode ser 
melhorado, se eliminamos por completo algu-
mas indica9oes ortograficas que ainda permane-
ceram, como em "sesta/sexta" e "cassete/cacete." 
No entanto, durante as analises do corpus leva-
mos em conta todos esses elementos do experi-
mento. 

Instructions: You will hear a set of four words. Three of the words are the same. Indicate which of the four 
is different by marking A, B, C, or D. Example: 

A 
santo 

B 
urubu 
X 

C 
santo 

D 
santo 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.* 
7.* 
8.* 
9. 
10.* 
11. 
12.* 
13. 
14.* 
15.* 
16.* 

cama 
dia 
botar 
casa 
fala 
sesta 
avo 
c£u 
tudo 
olho "o" 
uva 
pe 
tato 
gosto "o" 
cassete 
pode 

cama 
tia 
votar 
casa 
fala 
sexta 
avo 
ceu 
tudo 
olho 
luva 
pe 
tato 
gosto "o" 
cacete 
pode 

cama 
dia 
votar 
ca?a 
falam 
sexta 
avo 
seu 
tudo 
olho 
luva 
pe 
tanto 
gosto "6" 
cassete 
pode 

cana 
dia 
votar 
casa 
fala 
sexta 
avo 
ceu 
todo 
olho 
luva 
pe 
tato 
gosto 
cassete 
pode 
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Apendice 2 

As oragoes abaixo foram primeiro escutadas 
e em seguida, repetida pelos informantes. So-
mente as vogais semi-abertas "e, o" /£, 0/ nas 
oragoes indicadas com um asterisco foram ana-
lisadas e medidas. Como se pode observar, so 
medimos os monotongos e os casos de abertura 
vocalica distintiva, ou seja em silaba tonica. Na 
oragao 5, por exemplo, a harmonia vocdlica faz 
com que o "e" pretonico em "Pde" tenha, muitas 
vezes, uma abertura similar a vogal "e" tonica, 
porem incluir vogais semi-abertas por harmonia 
acarretaria em complicagoes desnecessarias a 
essa altura do nosso estudo devido a questoes de 
interpretagao dos resultados estatisticos. 

Instructions: Listen to the following sentences and repeat 
them exactly as they are pronounced to you. You will 
hear each sentence twice and repeat it each time. 

1 Quern espera nunca alcanna. 
2. As vezes, dois e dois sao cinco. 
3. Eu adoro a Teresa. 
4. O netinho dele chega amanha de manha. 
5. Seu Z6zimo, feche a porta, por favor. 
6.* O pessoal da bossa-nova tem bom gosto. 
7.* Cuidado que esse sol 'ta quente a be?a. 
8.* Essa caneta € sua? 
9. Cade a bola do Pete? 
10.* O concerto come9a as nove horas. 
11.* A letra "esse" parece uma cobra. 
12. Mostra essa borboleta so pra ela, pra ele nao. 
13.* Minha nossa! Olha o seu rosto. 
14. Filhinho, vocS nao pode pintar o ceu de amarelo. 
15. O petr61eo 6 nosso. 
16.* Ei! Pe$a ao boy pra trazer o nosso almogo. 
17. Aurelio, voce e mesmo um cabe^a de martelo, hein. 
18.* Pedro, e melhor voce nao ficar por perto. 
19. E inutil dormir que a dor nao passa. 
20. Espere sentado porque em p6 voce se cansa. 
21. Pra mim, isso nao esta certo. 

• NOTAS 
1 A este prop6sito recentemente um grupo de oito 

especialista vem preparando este tipo de exame para o 
portugues brasileiro com o apoio do Projeto Alcance, Uni-
versidade do Texas, Austin. 

2 Agradecemos ao resenhista anonimo de Hispania a 
observa^ao feita a respeito desse ponto. 

3 Preferimos nao mencionar todos os detalhes foneticos 
que entram em jogo nesses processos e simplemente fazer 
uso dos simbolos foneticos que nos parecem suficientes 
nesta exposi?ao. 
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