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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal analisar as realizações fonéticas dos fonemas dentais /t/ e /d/ na
produção oral dos estudantes baianos de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), para tanto toma-se como base os
pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista. Sobre os aspectos metodológicos, neste estudo, foram
investigadas 16 estudantes de Espanhol, do gênero/sexo feminino, nascidas e residentes em Salvador/Bahia,
matriculadas em três cursos de extensão ofertados pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB/ Campus I -
Salvador). Para a coleta e análise de dados utilizam-se questionários, um gravador digital e o programa GoldvarbX.
Enquanto aos resultados, observa-se que o fenômeno de palatalização dos fonemas /t/ e /d/ na produção oral das
estudantes se dá com maior frequência quando estes se realizam no interior da palavra.

Palavras-chave: Sociolinguística. Palatalização. Aprendizagem de ELE.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las realizaciones fonéticas de los fonemas dentales /t/ e /d/
en la producción oral de los estudiantes baianos de Español como Lengua Extranjera (ELE), para ello se basa en los
presupuestos teóricos de la Sociolingüística Variacionista. Sobre los aspectos metodológicos, en este estudio, se ha
investigado 16 estudiantes de Español, de género/sexo femenino, nacidas y residentes en Salvador/Bahia,
matriculadas en tres cursos de extensión ofertados por la Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus I -
Salvador). Para la colecta y análisis de los dados se utilizó cuestionarios, un grabador digital y el programa GoldvarbX.
Sobre los resultados, se observa que el fenómeno de palatalización de los fonemas /t/ e /d/ en la producción oral de
las estudiantes ocurre con mayor frecuencia cuando estos se realizan en el interior de la palabra.

Palabras clave: Sociolingüística. Palatalización. Aprendizaje de ELE.

INTRODUÇÃO

A pronúncia é um conjunto de elementos acústicos, articulatórios e perceptivos de uma língua que vai além de
estruturas e exercícios mecânicos. Por meio dela, os indivíduos conseguem distinguir e produzir diferentes sons
linguísticos, tornando-os oralmente inteligíveis. Pensando deste modo, postula-se que o ensino da pronúncia nas
aulas de línguas – seja materna ou estrangeira – pode proporcionar aos aprendizes o desenvolvimento da
competência oral no que tange aos aspectos fonéticos.

Com base nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista, nesta pesquisa, tem-se como objetivo principal analisar
as realizações fonéticas dos fonemas dentais /t/ e /d/ na produção oral dos aprendentes de Espanhol como Língua
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Estrangeira (ELE) oriundos do estado da Bahia. Os objetivos específicos são: i) verificar as manifestações fonéticas
das consoantes dentais /t/ e /d/ em diferentes contextos fonológicos (início de palavra e em meio de palavra); ii)
identificar diferenças na realização dos fonemas /t/ e /d/ conforme o nível de aprendizagem da língua espanhola pelos
aprendentes; e iii) relacionar a escolha das variantes ao estilo de fala empregado.

Durante as aulas de Língua Espanhola do curso de licenciatura, e também nas práticas docentes, percebeu-se a
dificuldade tanto dos colegas de classe como dos alunos em pronunciar os fonemas /t/ e /d/ diante da vogal /i/, mesmo
cursando níveis avançados. Em outras palavras, os estudantes tendem a produzir essas consoantes como sons
palatais. A partir dessa apreensão, a pergunta que norteia o estudo proposto é: como se dá a interferência da língua
materna, ou seja, o português brasileiro, na realização dos fonemas dentais da língua espanhola

A palatalização dessas consoantes é uma realidade na língua portuguesa, caracterizando-se como um fenômeno
comum e possível; contrariamente, na língua espanhola, o mesmo não ocorre, sendo considerado um desvio da
norma padrão. Essa diferença, na produção, converte-se em um desafio para boa parte dos estudantes brasileiros de
ELE, dificultando o desenvolvimento oral do idioma. De acordo com as tendências já registradas na literatura sobre o
tema, esse fenômeno se dá por interferência da língua materna na aprendizagem da língua alvo. Sobre essas
tendências, tratam diferentes autores como, por exemplo, Hoyos-Andrade (1994), Masip (1999) e Andrade Neta
(2000).

Os fonemas oclusivos /t/ e /d/ apresentam variedades fonéticas no português brasileiro, dando origem ao fenômeno da
palatalização, em que estas consoantes são pronunciadas foneticamente como africadas alveolopalatais [t] e [d]
diante da vogal /i/. Assim, faz-se necessário entender de que maneira as realizações desses fonemas na língua
espanhola, por aprendentes brasileiros, sofrem interferências da LM – Língua Materna –, bem como de outros fatores
linguísticos e extralinguísticos.

SOBRE OS FONEMAS OCLUSIVOS DENTAIS /t/ e /d/

De acordo com o Alfabeto Fonético Internacional (AFI), os fonemas /t/ e /d/ são classificados como consoantes
oclusivas. No PB, os fonemas /t/ e /d/ são caracterizados como oclusivos, dentais (ou alveolares). Estes fonemas se
distinguem apenas pelo papel que as cordas vocais exercem na sua produção: o primeiro classifica-se como surdo
(ou desvozeado); o segundo é sonoro (ou vozeado).

Essas realizações acima estão de acordo com a teoria normativa, que descreve o padrão de produção dessas
consoantes. No entanto, em sua articulação, é possível que haja o processo fonético de assimilação, no qual um
traço característico de uma vogal é assumido por uma consoante, resultando em outro tipo de pronúncia, desta, no
PB.

Os fonemas oclusivos dentais /t/ e /d/ do PB podem ser produzidos foneticamente como africados /tS/, /dZ/, quando
aparecem seguidos da vogal /i/. Por exemplo: o /ti/ se realiza como [tSi] e o /di/ como [dZi]. Essa alternância de
realização corresponde a um fenômeno presente no PB, conhecido como palatalização. De acordo com Bisol (2005),
a palatalização é resultado de um processo assimilatório que ocorre nas consoantes /t/ e /d/ sob a influência da vogal
/i/. Segundo Bisol e Hora (1993), esse fenômeno pode ser observado em diferentes regiões do Brasil e identificam os
falares de diferentes zonas do Rio Grande do Sul e da Bahia, por exemplo.

Para Paula (2006), a palatalização representa um menor esforço articulatório do falante, já que as produções
fricativas [tS] e [dZ] são mais fáceis de pronunciar se comparadas aos sons oclusivas [t], [d], pois estes se realizam
com o corpo da língua baixo, dentro da cavidade bucal, oferecendo um maior grau de dificuldade em sua produção.

Segundo Cristófaro-Silva et al. (2012), convencionalmente se afirma que os segmentos /t/ e /d/ no português só têm –
cada um – uma única possibilidade de realização: como fonemas oclusivos alveolares.

A realização africada é consequência do processo de africação. O fenômeno de palatalização diferencia o PB do
português da Europa, da África e Ásia. Martins (2008) considera que a palatalização não é um fenômeno geral do
Brasil, mas que faz parte da fonética do PB. Não é característico do português lusitano, o que sugere que a presença
negra nas regiões em que ocorre a palatalização pode ter sido um fator decisivo para a ocorrência desse fenômeno.
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Na língua espanhola, os fonemas /t/ e /d/ apresentam realizações fonéticas diferentes do PB. Em termos fonológicos,
cada fonema possui apenas uma única realização padrão – oclusiva dental alveolar, que pode ser surda ou sonora, a
depender da ação das cordas vocais. Em termos fonéticos, conforme Quilis (1998), na língua espanhola estes
segmentos possuem diferentes realizações alofônicas, a depender dos contextos em que se encontram. São
produzidos como oclusivos dentais (ou linguodentais) quando se encontram em posição pré-nuclear ou também no
início de sílaba. No caso da consoante /d/, esta apresenta dois alofones: um oclusivo /d/, como nas palavras conde
[konde] e diciembre [diTjeMbre], e um fricativo (ou aproximante) como nos exemplos “orden” [oRDen] e “adjetivo”
[aDxetiBo]. Quilis (1998) explica que o alofone oclusivo aparece quando estas consoantes se dão em posição inicial
absoluta, ou quando são precedidos de uma consoante nasal o de /l/, como, por exemplo, as palavras doble [doBle] e
mundo [mundo]. Nos demais contextos, têm-se o alofone fricativo [D] como, por exemplo, na palavra madre [maDRe].

DIFICULDADES NA PRODUÇÃO DOS FONEMAS /t/ E /d/ POR APRENDENTES BRASILEIROS DE ESPANHOL
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (ELE)

Como se menciona anteriormente, os fonemas oclusivos dentais no PB apresentam diferentes possibilidades de
realizações quando comparados às possibilidades em língua espanhola, que também abrange distintas pronúncias,
conforme o contexto em que se apresentam. Essa realidade proporciona ao estudante brasileiro de ELE dificuldades
de pronúncia com relação a essas consoantes.

Masip (2010) afirma que os brasileiros estudantes de ELE sentem dificuldades de realizar os fonemas oclusivos como
não palatais. Com relação ao fonema /d/, a não distinção na produção fonética desse segmento se dá pela presença
de sons palatalizados, característicos de sua fala materna. Além disso, para que ocorra a variação fonética do
segmento em questão, o falante deve recorrer à alternância de articulações e intensidade. Masip (2010) esclarece, por
exemplo, que na pronúncia do som dental sonoro [D] suave, é necessário que se apoie o ápice da língua nos incisivos
superiores, mas sem realizar a oclusão. Essa articulação requer um controle físico apurado, o que diverge
completamente da realização palatalizada, que se faz exigindo um menor esforço articulatório.

A palatalização das consoantes /t/ e /d/ implica ainda na realização de outros fenômenos, como explica Sandes (2010)
em sua investigação. A autora menciona que a palatalização do fonema /t/ na língua espanhola corrobora para a
mudança de timbre das vogais.

Supõe-se que a redução da vogal [e] em [i] contribui para o aparecimento do fenômeno de palatalização,
principalmente quando esses fonemas oclusivos se apresentam na posição de coda. Além do fenômeno descrito
acima, a palatalização permite a ocorrência de outro fenômeno: a introdução da vogal “i” posterior às consoantes /t/ e
/d/ no final de sílaba ou palavra como nos casos ritmo e advertir, que ao serem palatalizadas se configuram da
seguinte forma: [ritSimo] [adZiBertiR].

Para Andrade Neta (1994), a realização das consoantes /t/ e /d/ como dentais surda e sonora, respectivamente,
representa uma dificuldade para os brasileiros ao aprender a língua espanhola, pois, em distintas regiões do Brasil é
comum a realização africada alveopalatal sonora quando /d/ e a consoante /t/ se apresenta como africada alveopalatal
surda antes da vogal /i/. Essas diferenças de padrões fonéticos do PB e da língua espanhola podem, por
consequência, acarretar problemas comunicativos, pois, ao substituir um alofone por outro, o falante poderá expressar
uma palavra, quando na verdade deseja expor outra. Brisolara (2011) atenta para esses prováveis problemas sobre a
troca do alofone [t] pelo [tS] para fonemas diferentes; enquanto este último é uma possibilidade do PB, ocasionado
pela palatalização, na língua espanhola, ele representa a pronúncia do dígrafo “ch”, sendo esta uma das razões que
contribui para que o estudante brasileiro reproduza esses alofones indistintamente, em diferentes contextos.

Como foi explicado anteriormente, o fonema /d/ em espanhol apresenta duas realizações possíveis: a primeira
oclusiva [d], em posição pré-vocálica, posterior a uma pausa, consoante nasal [n] ou lateral [l], a segunda como
fricativa [D] nos demais casos como, por exemplo, a palavra cada [kad9a].

Em posição pós-vocálica, ocorre uma sutil obstrução que, como consequência, iguala a articulação de palavras
escritas com /t/ ou /d/. Este fenômeno se chama neutralização (como já mencionado acima); quando esses fonemas
se encontram em posição silábica pós-nuclear originam poucos contrastes sonoros, ou seja, ocorre a perda fonêmica
que distingue esses fonemas, gerando assim um arquifonema /D/.
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Por último, Hoyos-Andrade (1994) também menciona em seu texto que os estudantes brasileiros tendem a realizar os
fonemas oclusivos dentais como palatalizados, da mesma forma que na Língua Materna, isto é, eles realizam esses
sons, ou por interferência de sua língua nativa, ou ainda pela falta de atenção ao pronunciá-los. O autor cita que esse
problema pode ser solucionado a partir da consciência do estudante quanto à realização desses sons em língua
espanhola: oclusivo dental sonoro /d/ e oclusivo dental surdo /t/ não africada.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta investigação, foram entrevistadas 16 estudantes de Língua Espanhola, do gênero/sexo feminino, nascidas e
residentes da cidade de Salvador, capital da Bahia, com faixa etária entre 19 e 68 anos. As participantes do estudo, na
ocasião da coleta de dados, encontravam-se matriculadas em três cursos de extensão vinculados à Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), a saber: Associação dos Ex-Alunos da UNEB – UNEX, Núcleo de Estudos Hispânicos –
NEHIS e Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI.

O corpus utilizado nesta investigação foi recolhido com base na metodologia de amostragem proposta por Labov
(2008[1972]), com o objetivo de coletar diferentes estilos de fala e observar os comportamentos e as eleições
linguísticas, conforme os estilos mais e menos controlados. Deste modo, essa pesquisa visa analisar os fatores
linguísticos e extralinguísticos que influenciam a realização das consoantes oclusivas dentais /t/ e /d/ diante da vogal
/i/ na produção oral de estudantes baianos de ELE.

No que tange ao fator linguístico, consideram-se duas possibilidades de realização da variável dependente: as
produções oclusivas dentais – conforme a norma padrão do Espanhol /t/ e /d/ – e as realizações palatalizadas [tS] e
[dZ]. Os contextos fônicos considerados neste estudo são: i) Posição inicial; por exemplo, as palavras tío [tio] día [dia];
ii) Contexto medial; por exemplo, os vocábulos: gelatina [xelatina] e dentista [dentista].

No início da pesquisa, com relação aos contextos fônicos apresentados, tinha-se como hipótese que o contexto medial
ofereceria maiores dificuldades às participantes do estudo na produção das consoantes dentais do Espanhol,
conforme a norma padrão.

Além dos fatores linguísticos, analisam-se, dois fatores extralinguísticos: o nível de estudos de Espanhol das
participantes, que está relacionado com o tempo de exposição à língua alvo e os estilos de fala empregados pelas
aprendentes.

No que diz respeito ao fator nível de estudo, cogitava-se que as estudantes de Espanhol – de nível inicial – seriam as
mais propensas a usar a variação africada, haja vista o pouco domínio das regras fonéticas dessa língua. Quanto ao
fator estilo de fala, formulou-se a hipótese de que os estilos mais livres de fala (os estilos menos controlados)
possibilitariam às realizações palatalizadas na produção oral das aprendizes de nível básico, devido ao menor
monitoramento das regras fonéticas.

Para analisar se o tempo de exposição da língua influencia na realização dos fonemas dentais em Espanhol, as
estudantes foram distribuídas em dois grupos, de acordo com o nível de estudo da língua espanhola: i) nível básico
(até 250 horas) e ii) nível avançado (acima de 350 horas). Sobre os estilos de fala, considera-se nesta pesquisa os
quatro estilos propostos por Labov (2008[1972]), que vão desde a fala menos controlada – conversa – até os mais
controlados, como a leitura de textos, frases curtas e palavras isoladas.

O processo de elaboração dos instrumentos utilizados na investigação teve início com a seleção de palavras que
apresentassem os fonemas /t/ e /d/ diante da vogal /i/ em diferentes contextos fônicos, que são em início de palavra e
em meio de palavra, conforme foi mencionado nos parágrafos anteriores. Com base nas palavras selecionadas,
elaboraram-se os instrumentos utilizados na coleta de dados: um roteiro de 8 (oito) perguntas, uma história breve,
uma lista de 22 (vinte e duas) frases curtas e 22 (vinte e duas) imagens correspondentes às palavras escolhidas.

As entrevistas foram realizadas da seguinte forma: no primeiro momento, as estudantes responderam oralmente a oito
perguntas em Espanhol, que abordavam diferentes temáticas como alimentação, atividades diárias, família, etc. As
perguntas (feitas às entrevistadas de forma indireta) serviram como fio condutor, com o objetivo de conduzir a
obtenção de respostas com as palavras esperadas. Na segunda etapa, as estudantes leram um texto que
apresentavam palavras que continham as consoantes pretendidas a analisar. Vale ressaltar que o texto em questão
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foi elaborado pela pesquisadora. No terceiro momento, as participantes leram as frases curtas. Por último, as
estudantes leram diferentes imagens associadas às palavras pré-selecionadas, nesse momento, as participantes
observaram as imagens no intuito de dizer seu significado. Nas entrevistas, foi utilizado um gravador digital da marca
Panasonic RR- US511.

Para as transcrições fonéticas dos dados, adotou-se o Alfabeto Fonético Internacional (AFI), de maneira ampla, pois
este se adequava melhor ao estudo. A análise quantitativa se deu por meio do programa GoldvarbX – versão atual do
antigo Varbrul – o qual contabilizou os percentuais e pesos relativos do corpus coletado.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No total, foram identificadas 1113 ocorrências das consoantes /t/ e /d/ no corpus coletado. Desse total, o contexto
inicial de palavra apresentou 587 ocorrências, das quais 543 foram realizadas como sons oclusivos dentais,
configurando um percentual de 92,5%, e peso relativo 0.58. Assim, de acordo com a amostra coletada, se pode
observar que o contexto inicial favorece a realização dos fonemas dentais conforme a norma padrão da língua
espanhola. Neste mesmo contexto, do total de ocorrências presentes no corpus, 44 produções dos fonemas dentais
apresentavam produções palatalizadas, perfazendo um percentual de 7,5%.

Em posição medial, o total de ocorrências dos fonemas dentais foi de 526, das quais 452 foram realizadas como sons
dentais, o que corresponde a 85,9%, e peso relativo de 0.40. Quanto às realizações palatalizadas, nesse mesmo
contexto, o corpus apresentou 74 ocorrências, indicando o percentual de 14,1%. De acordo com dados obtidos,
observa-se que o contexto medial não favorece a realização dos fonemas /t/ e /d/, conforme a norma padrão do
Espanhol, e, consequentemente, favorece o aparecimento de produções palatalizadas.

Após a análise dos contextos fônicos, observa-se que o contexto inicial favorece a produção dos fonemas dentais
segundo a regra padrão da língua espanhola; em contra partida, o contexto medial contribuiu para as realizações
palatalizadas nas aprendentesde ELE, o que pode indicar a transferência de hábitos linguísticos da LM na realização
desses fonemas em Língua Espanhola.

Almeida (2000), em seu texto, afirma que o contexto inicial é mais propenso à palatalização do que a posição interna.
Em sua investigação, Hora (1990) também obteve resultados similares aos estudos de Almeida (2000), com relação à
produção destes fonemas no contexto mencionado; em seu estudo observou-se que a posição inicial proporcionou
uma maior frequência de ocorrências palatalizadas das consoantes em questão. Desse modo, buscaram-se as
possíveis respostas para o favorecimento das realizações dos fonemas /t/ e /d/ – conforme a norma padrão do
Espanhol – na produção oral das estudantes investigadas, quando esses se dão em contexto inicial.

Para explicar o fenômeno em questão no corpus analisado, adota-se o Princípio de Saliência – mencionado por
Scherre (1989), em conformidade com Naro e Lemle (1970). Esse princípio, segundo a autora “consiste em
estabelecer que as formas mais salientes (mais perceptíveis) são mais prováveis de serem marcadas do que as
menos salientes”. (SCHERRE, 1989, p. 301). Nesse sentido, aplicando essa concepção para o nível fonêmico,
postula-se que os contextos mais evidentes serão aqueles em que o falante empregará maior cuidado para realizar os
sons, o que consequentemente fará com que ele utilize a norma mais prestigiada. Em linhas gerais, o Princípio da
Saliência Fônica pode ser uma possível explicação para maior facilidade de aprendizagem das consoantes dentais
pelas estudantes de ELE (que participaram deste estudo), quando esses segmentos se dão em posição inicial de
palavra, conforme a norma padrão. Vale destacar que o contexto inicial é mais evidente e perceptível para o aprendiz,
em detrimento da posição interior (medial). Assim, os estudantes dão maior atenção nos fonemas no início da palavra,
pronunciando-os com maior cuidado.

Foi possível observar ocorrências constantes de realizações palatalizadas dos fonemas /t/ e /d/ neste no contexto
medial, especialmente quando estas entravam em contato com determinadas consoantes como, por exemplo, os
fonemas nasais. Após consultar os trabalhos de Hora (1990) e de Paula (2006), é possível supor que a nasalidade é
uma variável condicionante da palatalização dos fonemas /t/ e /d/ na produção oral das estudantes investigadas; essa
constatação sugere a influência da LM na LE, haja vista a presença da nasalidade como variável favorecedora da
palatalização no PB.

Observou-se, ainda, nesta pesquisa uma alta frequência de realizações dentais dos fonemas /t/ e /d/ em palavras
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como vestido [vestido] e castillo [kasti´o] na fala das participantes deste estudo, o que levanta a suspeita de que o
contato dos fonemas dentais com o fonema sibilante /s/ pode ser uma variável influenciadora na conservação da
produção oclusiva dental dos fonemas em questão. A fim de detectar uma possível influência da Língua Materna das
estudantes na produção fonética da língua-alvo, buscaram-se pesquisas voltadas para o PB, com vistas a explicar o
referido fenômeno. Como exemplos, apontam-se os estudos de Bisol (1986) e Dutra (2007).

Bisol (1986) apud Dutra (2007) investiga acerca da africatização dos fonemas /t/ e /d/ na região do Rio Grande do Sul.
Como resultado, o estudo constata que os fonemas sibilantes se mostram como desfavorável à regra de palatalização.

Dutra (2007), em sua pesquisa, constata que as sibilantes /s/ e /z/, em contexto precedente, apresentou valor próximo
ao neutro; já em contexto seguinte, se apresentaram favorável à oclusão dental. Desse modo, esses resultados
demonstram que a presença dessas sibilantes bloqueia a palatalização, constituindo-se como uma importante variável
de conservação da produção conforme a norma padrão do PB.

A fim de analisar a influência do tempo de exposição à língua espanhola na produção oral dos fonemas /t/ e /d/ das
estudantes entrevistadas, foram identificados no corpus 1113 ocorrências de fonemas dentais, no total, dos quais 995
foram realizações oclusivas dentais (segundo a norma padrão), o que corresponde, em termos percentuais, a 89,4%
dos casos.

As informações correspondentes aos níveis de estudo de ELE, observadas nesta pesquisa, foram os seguintes. As
estudantes de nível básico realizaram, no total, 567 ocorrências dos fonemas em estudo, sendo 481 casos de sons
oclusivos dentais, o que corresponde a 84,8%. Com relação à produção das estudantes de nível avançado, foram
identificadas, no total, 546 ocorrências, sendo 514 correspondentes aos fonemas /t/, /d/ de acordo com a norma
padrão da língua espanhola, o que equivale a 94, 1%. Ou seja, o percentual de realizações dentais na fala das
estudantes de nível avançado foi mais elevado: 11%.

Ao analisar os pesos relativos (considerando também a mesma variável), constatou-se grande diferença entre os
valores obtidos. No nível básico, o peso atribuído pelo programa GoldvarbX foi de 0.26. Já no nível avançado,
correspondeu a 0.74. Esses dados revelam que o tempo de estudo das aprendentes contribuíram para o domínio dos
fonemas /t/ e /d/ na língua espanhola. Isto é, as estudantes do nível avançado realizaram os fonemas como oclusivos
dentais, segundo a norma. Em contrapartida, a fala das estudantes do nível básico apresentou maior tendência à
ocorrência de realizações palatais.

As dificuldades das entrevistadas em realizar os fonemas como oclusivos dentais – em particular, as estudantes de
nível inicial – se mostraram frequentes em palavras como, por exemplo, estudiante [estudZiante] e gelatina [xelatSina].

Com base nas informações apresentadas pelas análises, foi possível confirmar a hipótese inicial, pois os dados
indicaram que a produção oral das estudantes do nível básico apresentou mais ocorrências palatalizadas do que a
das estudantes do nível avançado. Desse modo, os resultados supõem que o tempo de estudo pode influenciar na
realização dos fonemas /t/ e /d/ conforme a norma padrão da língua espanhola; ou seja, quanto maior for o tempo de
contato formal com o Espanhol, maior apropriação da língua. Por outro lado, quanto menos tempo de estudo, menor
será essa apropriação.

Os resultados revelaram que as estudantes do nível básico apresentam maior dificuldade de empregar corretamente
os fonemas /t/ e /d/ como sons dentais. Tal dificuldade pode estar relacionada com a imaturidade linguística das
estudantes, no que se refere à aprendizagem da língua espanhola; algo que já era esperado e, de certo modo, natural.
Em geral, nos níveis iniciais os estudantes ainda não possuem um domínio adequado das regras fonéticas da língua
estrangeira que se propõe a aprender.

A fragilidade descrita acima e o poder de influência da LM contribuem, principalmente, para que os alunos iniciantes
substituam um fonema por outro, conforme explicam Zimmer e Alves (2006, p. 118): “padrões que receberam um
maior reforço naturalmente influenciam outros padrões ainda não suficientemente reforçados”. Deste modo,
acredita-se que esse seja mais um caso de interferência da LM, que se reflete na indistinção, por parte das estudantes
investigadas, na realização dos sons oclusivos palatais e dentais.

A segunda variável extralinguístico considerado neste estudo – conforme se informa no início desta seção – é o estilo
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de fala empregado. O programa GoldvarbX analisou, quantitativamente, a relação entre as produções fonéticas e o
estilo de fala.

Com base nos dados levantados, analisaram-se os estilos de fala que mais favorecem as realizações palatais dos
fonemas /t/ e /d/, bem como os que mais contribuem para as produções destes como sons dentais. Ao observar os
dados da Tabela (3), se nota que as realizações dentais foram bem elevadas, apresentando valores significativos; de
1113 ocorrências, 995 foram produzidas conforme a norma padrão do Espanhol, manifestando-se em maior número
do que os sons palatalizados &727; 118 casos. Entretanto, apesar da alta frequência de ocorrências dentais, os dados
demonstram divergências de resultados, com respeito às manifestações fonéticas, ao analisar os estilos de fala em
separado. Em seguida, explica-se em detalhes.

Nos estilos de fala menos controlados – neste caso, a conversa e a leitura de texto –, em geral, as estudantes
pronunciaram os fonemas /t/ e /d/ como sons palatalizados com maior frequência. Ou seja, nos estilos mais livres, as
participantes da pesquisa pronunciaram os fonemas em questão de modo que não correspondem à norma padrão do
Espanhol. Observou-se, por exemplo, durante a conversa com uma das entrevistadas a pronúncia do fonema /d/ como
palatal na palavra estudiante [estudZiante], e também durante a leitura de um trecho do texto Me acuerdo del
estudiante dedicado que era [me aku»eRDo del estudZJante DeDikaDo ke eRa]. Em contrapartida, nos estilos mais
controlados (frases e imagens, respectivamente), a mesma informante pronunciou o mesmo fonema como som dental.
Ex: mi hija es una buena estudiante [miixa es una bu»ena estudJante] .

Na conversa, no total, foram encontradas 106 ocorrências dos fonemas em estudo, das quais 89 são oclusivas
dentais, o que representa um peso relativo de 0.39. Deste modo, se observa que este estilo é o que mais favorece a
palatalização. Em seguida, aparece a leitura de textos; das 356 ocorrências, 308 foram realizadas, também, como
oclusivas dentais, sendo o P.R. de 0.40, valores bem próximos ao do estilo de fala anterior, favorecendo, também o
aparecimento de sons palatais, configurando-se como o segundo estilo de fala que mais favorece a presença desse
fenômeno. Por outro lado, com base na análise do corpus, se notou que, enquanto os estilos mais livres contribuíram
para a ocorrência dos fonemas /t/ e /d/ como sons palatais, os estilos mais controlados contribuíram para uma maior
ocorrência de sons dentais. Na leitura de frases, do total de 335 ocorrências, 304 foram dentais, apresentando o peso
relativo de 0.53. A leitura de imagens revelou ser o estilo de fala que mais contribui para a produção dental; o peso
relativo é de 0.60. Do total de 316 ocorrências presentes no corpus, 294 foram realizadas conforme a norma padrão
da língua espanhola.

Por meio da análise dos resultados obtidos, foi possível confirmar a hipótese inicial da investigação, que especulava a
possível contribuição dos estilos menos controlados para realização dos fonemas como palatais, devido à maior
liberdade e, consequentemente, menor cuidado das estudantes no que tange a atenção na fala, permitindo que as
mesmas não se atentassem às regras fonéticas.

Sobre a atenção durante a fala e os diferentes estilos de fala, Moreno Fernández (1998) esclarece que, segundo
Labov, a intensidade de atenção que o falante deposita à sua fala proporciona diferentes possibilidades, com
alternância de formalidade. Logo, as diferentes realizações fonéticas, as apropriações, adequações e equívocos estão
intimamente relacionados ao grau de atenção que o falante emprega a sua própria fala.

Dessa maneira, os falantes tenderão a empregar maior atenção aos estilos de fala que lhe exigem maior formalidade.
Ou seja, como o contexto mais formal exige uma linguagem mais cuidadosa, o falante se monitora visando
comunicar-se de maneira mais clara e segundo a norma padrão. Sendo assim, o seu controle oral tenderá a ser maior
e mais rigoroso.

De acordo com Bakhtin (2000 apud MACHADO, 2013), a fala é marcada por níveis e graus, bem como pela
consciência que é designada a ela. Destarte, não se pode compreender a fala como resultado de apenas uma
variável, mas sim de diferentes aspectos, e sendo um deles a consciência. O emprego ou o não emprego desta
consciência configura a atenção do falante aos diferentes sons da língua que irá reproduzir. Ainda sobre essa
consciência, para Machado (2013) apropriando-se das ideias de Coupland (2007), essa consciência tem relação com
um determinado controle autônomo.

O que Coupland está sugerindo é que
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os falantes projetam sua fala,
conscientes – em algum nível de
consciência e com algum nível de
controle autônomo – das possibilidades
alternativas e dos resultados prováveis
de sua prática discursiva. É por isso
que se pode afirmar que os falantes
performatizam identidades, projetando
a si mesmos ou a outros, quando eles
têm alguma consciência de como as
personae relevantes construídas são
provavelmente percebidas por meio de
sua projeção. (MACHADO, 2013, p.
198).

Com base nas considerações mencionadas, observa-se nesta investigação que esse controle foi mais ativo nos
contextos mais controlados, nos quais se percebe maior cuidado e apropriação das estudantes de Espanhol às regras
fonéticas. Já nos contexto mais livres, esse cuidado foi menor, elevando a frequência de equívocos fonéticos.

Percebeu-se, ao longo das entrevistas &727; durante a conversa &727; que as estudantes apresentavam maior
conforto e tranquilidade; às vezes, pronunciavam uma palavra em português ao invés de dizê-la em Espanhol, e não a
corrigiam, demostrando menos controle e cuidado em sua produção linguística. Segundo Moreno Fernández (1998),
essas estratégias são utilizadas em alguns estilos e não em outros, de acordo com as situações comunicativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As realizações dos fonemas /t/ e /d/ do Espanhol são diferentes das produções do PB de variedade baiana; enquanto
a palatalização é uma realidade no falar dos soteropolitanos, na Língua Espanhola esse fenômeno não se encontra
presente. Com base nessa constatação, buscou-se neste trabalho investigar como os estudantes de ELE – da capital
baiana – produzem esses fonemas durante a comunicação oral, visando analisar de que forma diferentes fatores
linguísticos e extralinguísticos podem influenciar na aprendizagem desses segmentos. Para isso, adotam-se os
pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, por acreditar que estes ajudariam a
compreender o fenômeno apresentado.

Escassos são os estudos existentes dentro linha proposta, isto é, voltados para as línguas estrangeiras – neste caso,
a Língua Espanhola.

Neste trabalho, verificou-se que a dificuldade articulatória na produção oral dos fonemas /t/ e /d/ não é unilateral, mas
multilateral e oriunda de diferentes fatores como grau de aproximação entre as línguas e a inexistência da produção
palatalizada destes segmentos na língua espanhola. Esses fatores geram – consequentemente – a transferência de
hábitos linguísticos da língua portuguesa para a aprendizagem do Espanhol, conforme se menciona ao longo do
trabalho.

Os resultados aqui apresentados – de certo modo – reiteram o que já mencionado por diferentes teóricos como
Hoyos-Andrade (1994) e Masip (1999) acerca das dificuldades dos estudantes brasileiros de ELE na pronúncia dos
fonemas /t/ e /d/ em Espanhol. Embora esta investigação seja um estudo piloto–restrito ao breve tempo para
desenvolvê-lo e à quantidade de sujeitos investigados – ela fornece dados e informações que podem ajudar na melhor
compreensão dessa dificuldade, além de evidenciar a importância de se considerar a interferência de diferentes
fatores na produção fonética dos estudantes brasileiros de ELE. Além disso, propicia uma reflexão sobre o impacto
desses fatores na aprendizagem das consoantes em questão, podendo corroborar com a prática em sala de aula, bem
como auxiliar o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem da fonética das línguas.
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