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Resumo 

 

O presente trabalho de investigação toma como objeto de estudo as dificuldades 

fonológicas dos estudantes eslovenos de Português Língua Estrangeira do nível A1 e foi 

realizado no âmbito do estágio pedagógico na Faculdade de Letras da Univesidade de 

Ljubljana (Eslovénia). Este projeto pretende destacar a importância da competência 

fonológica dos estudantes e do seu reconhecimento e familiarização com o sistema 

fonológico da língua portuguesa, neste caso, do português europeu, desde as primeiras 

aulas. No enquadramento teórico deste trabalho são apresentados os sistemas 

fonológicos esloveno e português com as suas diferenças e semelhanças, tal como as 

hipóteses quanto às dificuldades fonológicas esperadas que os estudantes eslovenos 

poderiam enfrentar na aprendizagem de Português Língua Estrangeira. Ao longo da 

intervenção pedagógico-didática, as dificuldades fonológicas dos estudantes foram 

observadas em três fases metodológicas: fase inicial, fase intermédia de observação e 

fase final com a averiguação das dificuldades. Os resultados obtidos foram comparados 

com as hipóteses iniciais que se mostraram como bem previstas na maior parte das 

vezes. Visto que o ambiente linguístico e cultural esloveno está ainda pouco 

familiarizado com a questão da fonética e fonologia da língua portuguesa, este trabalho 

poderá representar um contributo importante para a investigação e o desenvolvimento 

do ensino-aprendizagem da língua portuguesa no contexto esloveno, oferecendo 

algumas sugestões relativas ao reconhecimento das diferenças entre os dois sistemas 

fonológicos e as possíveis soluções para a diminuição das dificuldades no futuro. 

 

Palavras-chave: sistema fonológico português, sistema fonológico esloveno, Português 

Língua Estrangeira, dificuldades fonológicas. 
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Abstract 

 

This master dissertation focuses on the author’s research hypotheses in relation to 

phonological difficulties encountered by Slovenian students learning Portuguese as a 

Foreign Language (at A1 level), which were confirmed during his pedagogical 

internship at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana (Slovenia). The emphasis 

of the study is on the importance of the students’ phonological competence while 

learning Portuguese as a Foreign Language and their recognition and familiarization 

with the Portuguese phonological system (in this specific case European Portuguese) 

from the very first classes onwards. Within the theoretical framework of this 

dissertation, the Slovenian and Portuguese phonological systems are presented with 

regard to their differences and similarities; furthermore, a hypothesis is established of 

the expected difficulties that Slovenian students might face while learning Portuguese 

as a Foreign Language. During the pedagogical-didactic internship, the phonological 

difficulties of students were observed in three methodological phases: an initial phase, 

an intermediate observation phase and a final phase, during which the students were 

subject to a phonological test. The results obtained in these three phases were 

compared with the initial hypotheses and, in most cases, the latter were confirmed.  

Since the Slovenian linguistic and cultural environment is still quite unfamiliar with 

Portuguese phonetics and phonology, this dissertation could represent an important 

contribution to the investigation and development of the teaching and learning of 

Portuguese in the Slovenian context, offering some suggestions related to the 

recognition of the differences between the two phonological systems and some 

possible solutions to reduce learning difficulties in the future. 

 

Keywords: Portuguese phonological system, Slovenian phonological system, 

Portuguese as a Foreign Language, phonological difficulties. 
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Introdução 

O presente trabalho, intitulado Dificuldades fonológicas do português europeu no caso 

dos estudantes eslovenos do nível A1 de Português Língua Estrangeira consiste num 

trabalho de investigação elaborado no âmbito do estágio pedagógico do Mestrado em 

Português Língua Segunda/Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto (FLUP), realizado no primeiro semestre do ano letivo 2019/2020 na 

Universidade de Ljubljana, na Eslovénia. 

O grupo-alvo da investigação foi uma turma de 24 estudantes do Leitorado de 

Português, mais especificamente, da unidade curricular Português 1, todos do nível A1 

de proficiência.  

O tema deste trabalho surge do meu próprio interesse pela área linguística da fonética 

e fonologia e da minha própria experiência como estudante de Português como Língua 

Estrangeira em observar e adotar os aspetos fonológicos da língua, mais precisamente 

do português europeu, cujas especificidades despertam a minha curiosidade desde 

sempre. 

O Português e o Esloveno são duas línguas bastante distintas com um contexto histórico 

e cultural muito diferente. Mesmo assim, o Português, embora seja uma língua 

românica, contém várias semelhanças com as línguas eslavas a nível fonológico, 

sobretudo no que diz respeito às tendências consonânticas. 

A questão da fonética e fonologia frequentemente passa despercebida nas aulas, na 

maior parte das vezes integrando apenas as últimas páginas das unidades dos manuais 

de Português como Língua Estrangeira. A competência fonológica é considerada, muitas 

vezes, como menos significativa no processo de aprendizagem, principalmente nos 

níveis mais básicos. Porém, no caso da língua portuguesa, nomedamente na sua 

variedade europeia, os aspetos fonológicos, têm um papel muito importante a partir da 

leitura dos primeiros textos, os quais, embora muito simples do ponto de vista 

semântico, gramatical e lexical, podem abranger várias dificuldades do ponto de vista 

fonológico. Sendo assim, é importante que os aprendentes estejam familiarizados com 

uma apresentação teórica das características fonológicas a partir do início para 
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começarem a interiorizar o sistema e as suas peculiaridades o mais rapidamente que for 

possível. 

No primeiro capítulo deste trabalho apresentar-se-á o breve enquadramento teórico da 

língua portuguesa e do seu panorama diacrónico, sobretudo do ponto de vista 

fonológico. Seguir-se-á uma introdução teórica à fonética e fonologia geral com a 

apresentação dos termos e das noções que essa área linguística estuda. Logo, dedicar-

se-á à apresentação dos sistemas fonológicos esloveno e português de forma 

pormenorizada e sistemática, em primeiro lugar passando pela apresentação do sistema 

vocálico e depois do sistema consonântico das duas línguas. Seguir-se-á uma 

comparação teórica das semelhanças e dissemelhanças entre os dois sistemas com a 

apresentação das dificuldades esperadas nesta diferenciação. 

No segundo capítulo do trabalho será apresentada a contextualização do estágio 

pedagógico e a intervenção pedagógico-didática. Após a introdução dos documentos 

curriculares no contexto do ensino-aprendizagem de PLE, a caracterização da turma e 

do público-alvo seguir-se-á a intervenção pedagógico-didática, centrada na investigação 

metodológica das dificuldades fonológicas dos estudantes. Uma vez descritas as 

unidades didáticas e as regências com todos os materiais utilizados no estágio, na 

sequência da constatação das dificuldades fonológicas dos estudantes a parte 

metodológica será dividida em três fases principais: fase inicial, fase intermédia de 

observação e fase final de averiguação através da realização do teste fonológico. 

Obtidos os resultados dos exercícios, nomeadamente do teste fonológico, analisar-se-

ão as dificuldades notadas em comparação com as dificuldades previstas na parte 

teórica do trabalho, chamando a atenção para determinados fonemas que poderiam 

causar particulares dificuldades aos estudantes eslovenos. Neste sentido, conseguir-se-

á confirmar ou refutar as hipóteses previstas. 

A última parte do trabalho destina-se às considerações finais das dificuldades 

fonológicas constatadas, dando algumas explicações e propostas quanto ao 

reconhecimento das diferenças entre os dois sistemas fonológicos (o sistema fonológico 

esloveno e o sistema fonológico do português europeu) e as possíveis sugestões para o 

futuro neste campo de conhecimento. 
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Terminar-se-á com uma conclusão em que se realça a importância da fonética e 

fonologia da língua portuguesa no processo da aprendizagem de Português como Língua 

Estrangeira desde o princípio, portanto, desde os níveis mais baixos, e as propostas 

didáticas para continuar a desenvolver os aspetos fonológicos neste âmbito linguístico 

no futuro, nomeadamente no caso dos estudantes eslovenos, sempre chamando a 

atenção também para outros estudantes de Português como Língua Estrangeira (PLE). 
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1. Enquadramento teórico 

1.1. Breve enquadramento teórico da língua portuguesa e a sua 

evolução fonológica  

A língua portuguesa é uma das línguas românicas, proximamente relacionada com o 

espanhol e o catalão. Como todas as outras línguas românicas o português provém do 

latim vulgar. A área de génese foi o Noroeste peninsular, mais especificamente, na 

comunidade da Galiza e na região do Entre Douro e Minho onde a língua galego-

portuguesa surgiu do latim vulgar e seguiu o próprio caminho. 

As línguas faladas na Península Ibérica evidenciaram e acentuaram as diferenciações 

fonológicas durante a ocupação romana. Entre os séculos V e VI a península foi invadida 

pelos povos germânicos, principalmente as tribos dos Suevos e dos Visigodos. Assim 

sendo, a região ficou sempre mais isolada e o tipo do latim falado nessa zona tornou-se 

cada vez mais individualizado e específico. 

Os primeiros textos escritos em Português ocorrem em finais do século XII e início do 

século XIII (1175 – Notícia de Fiadores, 1214-16 Notícia do Torto, 1214 Testamento de 

D. Afonso II.) 

Nos séculos seguintes, principalmente com a guerra que ficou conhecida como a 

Reconquista Cristã durante o século XII, expandindo-se até ao Sul do país (até ao 

Algarve), a língua portuguesa e com isso também a sua específica evolução fonológica 

foram obtendo um papel sempre mais importante. Mais tarde, a língua portuguesa 

espalhou-se para todos os continentes do mundo, sendo atualmente a língua oficial em 

7 países do mundo e a língua segunda em vários outros países, abrangendo assim a 

comunidade lusófona um grande conjunto de países a nível internacional. 

As duas variedades distintas mais importantes do português geralmente apresentadas 

são o português europeu ou português de Portugal e o português brasileiro ou 

português do Brasil.  

O português de Portugal é representado como a forma estandardizada, a variedade 

padrão da língua que se baseia na norma falada em Lisboa e Coimbra. É a região centro-
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litoral, portanto, que representa a área de referência da norma padrão da língua, sendo 

esta a variedade mais comum e característica também na vida pública, na rádio ou 

televisão tal como na vida escolarizada, também no contexto do ensino de Português 

como Língua Segunda/Estrangeira. 

Note-se que no desenvolvimento da seguinte tese de mestrado chamar-se-á a atenção 

apenas para a variedade europeia do Português, ou seja, o Português europeu, sendo 

esse o interesse no desenvolvimento do presente estudo e o modelo representativo do 

ensino-aprendizagem no contexto do Leitorado do Português como Língua Estrangeira 

na Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana, onde foi realizado o estágio. 

Mesmo assim, em determinados pontos podem ser referidas também as características 

regionais ou dialetais do português de Portugal, bem como a variedade brasileira do 

Português, servindo principalmente como demonstração de diferenças ou contraste 

entre as duas variedades. 

 

As primeiras gramáticas portuguesas remontam ao século XVI. Como referência da 

primeira gramática da língua portuguesa realça-se geralmente a Grammatica da 

lingoagem portuguesa de Fernão de Oliveira de 1536, seguida pela de João de Barros 

em 1540. São estas duas as fontes geralmente reconhecidas como fontes principais no 

contexto dos conhecimentos sobre a história da língua portuguesa na primeira metade 

do século XVI. 

No início do século XX diversas gramáticas fundamentais para o entendimento da 

fonologia da língua portuguesa foram publicadas, como por exemplo os estudos pré-

teóricos sobre a fonologia da língua portuguesa de Gonçalves Viana (1883), Said Ali 

(1921-23), José Joaquim Nunes (1919), Edwin Williams (1938) e José Leite de 

Vasconcelos (1901) que aborda sobretudo a questão dos dialetos do português. 

Mais tarde, muitas das descrições estruturais mais recentes da fonologia do português 

podem ser encontradas nos estudos de Barbosa (1965) para a variedade europeia, e nos 

estudos de Mattoso da Câmara (1953 e 1970) para a variedade brasileira do português, 
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bem como a presença da Nova Gramática do Português Contemporâneo de Cunha e 

Cintra (1984) que se concentra nas duas variedades da perspetiva tradicional. 

No período dos últimos vinte anos, foram elaborados vários estudos e artigos mais 

pormenorizados sobre a fonética e fonologia da língua portuguesa. Em Portugal, estes 

estudos foram aparecendo desde os anos 70’, como por exemplo no caso de Mateus 

(1975) e Andrade (1977) que abordam sobretudo a fonologia do português europeu. 

Desde 1980, foram publicados numerosos estudos sobre a fonética portuguesa; 

Delgado-Martins (1982, 1983), Viana (1987) e Andrade (1987). 

(Mateus & Andrade, 2000: 1-6)  

 

1.2. Introdução teórica à fonética e fonologia 

Fonética e fonologia são duas ciências que devem ser abordadas apenas em conjunto e 

numa relação estritamente recíproca. Tanto uma como a outra aprofundam os estudos 

da componente sonora. Mesmo assim, notam-se diferenças na sua função: 

Fonética = disciplina da linguística que apresenta métodos para descrição, classificação 

e transcrição dos sons da fala. 

Fonologia = disciplina da linguística que investiga a componente sonora das línguas do 

ponto de vista estrutural. 

Para além disso, existem várias áreas da fonética: 

a) Fonética articulatória 

b) Fonética acústica 

c) Fonética auditiva (percetual) 

(Freitas, Toledo & Ivo, 2019: 31) 

 

O que mais nos interessará no desenvolvimento da redação desta tese de mestrado é o 

domínio da fonética articulatória. 
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Antes de começar a apresentar a fonética e fonologia do português, é preciso esclarecer 

algumas diferenças entre os seguintes termos: 

Pronúncia, tom, acentuação, ênfase, entoação, sílaba, acento, grave/agudo, circunflexo, 

tónico/átono, prosódia, sotaque, apóstrofo 

 

 

Pronúncia – articulação dos sons das letras, das sílabas ou das palavras 

Tom – cada uma das diferenças nas vozes ou nos sons 

Acentuação – conjunto dos acentos da escrita ou impressão 

Ênfase 

a) tom vigoroso com que se acentua a parte do discurso que deve impressionar o 

auditório. 

b) exagero no tom, na voz, no gesto 

Entoação – sequência de tons numa sequência de sons de uma palavra, grupo de 

palavras ou frase 

Sílaba 

a) letra ou reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão de voz.  

b) unidade linguística importante que tem uma estrutura hierárquica interna (Paradis 

1993 em Mateus Andrade, 2000: 38). 

Acento – um sinal diacrítico para marcar a pronúncia das vogais ou a sílaba tónica. 

Acento grave – sinal diacrítico que em português indica a crase, a junção da preposição 

a com os artigos a e as ou com um pronome iniciado por a (aquele, aqueles, aquela, 

aquelas, aquilo e aqueloutro). 

Ex: Às vezes. 

Acento agudo – sinal de acentuação gráfica com um traço oblíquo para a direita (como 

no í da palavra oblíquo) que se coloca por cima das letras, em várias línguas, para indicar 
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alguma característica fonética. É muito comum também em português, onde indica a 

sílaba tónica, sempre que necessário sem valor de timbre para as vogais i e u e com 

timbre aberto para as vogais a, e e o. 

Ex: Necessário 

Circunflexo – sinal diacrítico usado na escrita de vários idiomas. Em português, o 

circunflexo é usado no â, ê e ô. As variantes ê e ô caracterizam as vogais médias fechadas 

/e/ e /o/. 

Ex: bênção, avô 

Enquanto o â (sempre antes de uma consoante nasal - m ou n) representa uma vogal 

central tónica, ligeiramente mais nasal no português do Brasil. Também é usado em 

português europeu como marca ortográfica em algumas palavras. 

Ex: câmara, balcânico 

Para além das situações apresentadas acima este circunflexo às vezes também tem 

papel de distinção entre determinados vocábulos e os seus significados. 

Ex: por - pôr 

O uso deste circunflexo ultimamente tem sido menos comum, sobretudo por causa das 

consequências das reformas ortográficas (Acordo Ortográfico de 1990). Contudo, as 

esdrúxulas que têm acento agudo ou circunflexo facultativamente representam uma 

exceção.    

Tónico – o que se coloca, na pronúncia, sobre aquela das sílabas de uma palavra em que 

a voz se apoia com maior tensão articulatória. 

Ex: história 

Átono – a parte não acentuada, existe nas sílabas de uma palavra em que a voz se apoia 

com menor tensão articulatória. 

Ex: falar 

Prosódia – estudo dos sons da fala, do ponto de vista de acentuação, entoação, duração, 

etc. 
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Sotaque – tom, inflexão ou pronúncia particular de cada indivíduo ou de cada região 

(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

Apóstrofo – diacrítico cuja função é pôr em relevo a verdadeira pronúncia de algumas 

palavras ou conjuntos de palavras (Espada, 2006: 106). 

Ex: Fazer uma tempestade num copo d’água 

 

1.3. Apresentação da fonética e fonologia do português europeu 

1.3.1. O voz e o aparelho fonador 

O processo da produção da voz ocorre durante a expiração do ar vindo dos pulmões. O 

ar passa pelas cordas vocais. 

Cordas vocais 

Trata-se de duas bandas elásticas situadas de forma paralela a possibilitar uma 

aproximação ou um afastamento recíproco. Ao aproximarem-se nas consoantes sonoras 

produzem um efeito de vibração, enquanto nas consoantes surdas se afastam deixando 

passar o ar livremente. 

A voz humana, portanto, produz-se durante o processo de expulsão do ar.  

Note-se dois momentos da produção da voz: 

- a fonação 

- a articulação 

A fonação está situada na laringe, onde o ar passa muito depressa. Isso faz com que 

aconteça a vibração das cordas vocais. 

O valor das cordas vocais no caso do português tem a ver com a produção de fonemas 

sonoros ou surdos, conforme a vibração das cordas. 

No entanto, a articulação é o processo de modificação do fluxo de ar no interior da 

cavidade bucal, incluindo a possibilidade de o ar passar pela cavidade nasal. 

Os órgãos que participam na articulação de um som são os seguintes:  
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- A língua 

- O palato ou céu da boca dividido em duas partes: o palato duro e o palato mole ou véu 

palatino 

- A cavidade nasal 

- Os dentes 

- A úvula 

- Os lábios 

(Espada, 2006: 9-12) 

 

Figura 1 – Representação do aparelho fonador 

 

 

Fonte: http://blogdelinguistica.blogspot.com/2011/04/funcionamento-do-aparelho-

fonador.html   

 

 

http://blogdelinguistica.blogspot.com/2011/04/funcionamento-do-aparelho-fonador.html
http://blogdelinguistica.blogspot.com/2011/04/funcionamento-do-aparelho-fonador.html
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1.3.2. Transcrição fonética 

Em primeiro lugar, antes de apresentar o sistema fonológico português, na 

apresentação e classificação dos fonemas, no nosso caso, portugueses, devem ser tidos 

em conta vários alfabetos fonéticos conhecidos a nível internacional. Cada língua pode 

seguir, e, por conseguinte, adotar um determinado sistema fonético que seja 

rigorosamente diferente de outro sistema qualquer. Mesmo assim, existe um modelo 

internacional do alfabeto fonético, conhecido como A. F. I., Alfabeto Fonético 

Internacional em português, ou seja, IPA (International Phonetic Alphabet) em inglês. 

Para além deste alfabeto no caso do português europeu, são anotados mais dois 

alfabetos nacionais que se diferenciam daquele internacional em determinados aspetos 

específicos. 

Neste sentido, destaque-se os alfabetos fonéticos considerados na classificação do 

sistema português e os aspetos em que se distinguem entre si. 

Os aspetos distintos são principalmente limitados aos símbolos diferentes de 

caracterizar os mesmos aspetos. 

1) Alfabeto fonético internacional, A. F. I. 

2) Alfabeto fonético do centro de estudos filológicos de Lisboa 

3) Alfabeto fonético de Armando de Lacerda 

 

Diferenças entre os alfabetos fonéticos 

Apesar de os três alfabetos na maioria das vezes seguirem os mesmos princípios e 

caracterizarem os fonemas com os mesmos símbolos, aparecem dissemelhanças em 

alguns casos. 

Trata-se de apresentar o mesmo fonema com um símbolo diferente, como acontece no 

caso das vogais orais /ə/ e /ɐ/, representados como tal apenas nos alfabetos fonéticos 

portugueses, enquanto no caso do alfabeto fonético internacional se propõe o símbolo 

/ɨ/ para representar o mesmo fonema /ə/ e /ɐ/ para representar o fonema /ɑ/. 
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Ocorre o mesmo no caso de caracterização de algumas consoantes orais, como /r/ e /R/. 

A consoante /r/ conhecida como tal nos dois alfabetos portugueses apresentados, 

possui o símbolo /ɾ/ de acordo com o Alfabeto Fonético Internacional, porém a 

consoante /R/ segundo o Alfabeto Fonético Internacional no Alfabeto Fonético do 

Centro de Estudos Filológicos de Lisboa e no Alfabeto Fonético de Armando de Lacerda 

obtém o símbolo grego /ρ/. 

Para além disso, o acento principal é marcado de forma levemente distinta no caso dos 

alfabetos nacionais. 

Quadro 1 – Alfabetos fonéticos 

Alfabeto Fonético 

Internacional (A. F. I. ) 

Alfabeto Fonético do 

Centro de Estudos 

Filológicos de Lisboa 

Alfabeto Fonético de 

Armando de Lacerda 

ɨ ə ə 

ɐ  ɑ ɑ 

ɾ r r 

R ρ ρ 

Transcrição fonética [  ] Transcrição fonética [  ] Transcrição fonética [  ] 

Acento principal      ' Acento principal      ‘ Acento principal      ‘ 

 

Embora se trate dos mesmos fonemas na maioria das vezes grafados de forma diferente 

(latina/grega) é importante apresentar as distinções acima para distinguir e reconhecer 

determinados fonemas e para ter a noção de que em alguns casos um determinado 

símbolo pode insinuar a presença do mesmo fenómeno. Isto mostra-se relevante 

sobretudo no caso de transcrições. 

Note-se que em continuação, como referência, na maior parte das vezes irá ser utilizado 

o AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 
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1.3.3. Sistema fonológico do português europeu 

No sistema fonológico português, bem como nos sistemas de outros idiomas, podem 

ser consideradas várias classificações diferentes de fonemas, dependendo do que está 

no nosso interesse. 

O sistema fonológico português compreende três grandes grupos: consoantes, vogais e 

semivogais. 

 

Consoantes 

As consoantes são sons linguísticos modificados por certos órgãos da cavidade bucal e 

que se pronunciam numa só emissão de voz (Espada, 2006: 57). 

A língua portuguesa compreende vinte consoantes de acordo com o AFI. 

Essas consoantes podem ser divididas de várias formas, segundo o papel que têm. 

1) modo de articulação 

2) ponto de articulação 

3) papel das cordas vocais (sonoras/surdas) 

4) papel das cavidades bucal/nasal (orais/nasais) 

J. Veloso destaca a classificação das consoantes do português conforme o modo e o 

ponto de articulação. 

Segundo o modo de articulação Veloso distingue as consoantes do português em 

oclusivas (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/), nasais (/m/, /n/, /ɲ/), vibrantes múltiplas (/r/, /R/), 

vibrantes simples (/r/), fricativas (/f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/) e laterais (/l/, /ʎ/). 

Enquanto conforme o ponto de articulação relata a seguinte classificação: bilabiais (/p/, 

/b/, /m/), lábio-dentais (/f/, /v/), ápico-alveolares (/t/, /d/, /n/, /r/, /l/), pré-dorso-

alveolares (/s/, /z/), pré-dorso-pré-palatais (/ʃ/, /ʒ/), dorso-palatais (/ɲ/, /ʎ/), pós-dorso-

velares (/k/, /g/) e pós-dorso-uvulares (/R/). 
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Quadro 2 – As consoantes do Português 

 Bilabiais Lábio-

dentais 

Ápico-

alveolares 

Predorso-

alveolares 

Predorso-

prepalatais 

Dorso-

palatais 

Posdorso-

velares 

Posdorso-

uvulares 

Oclusivas p          b  t               d    k              g  

Nasais m  n   ɲ   

Vibrantes 

múltiplas 

  r     R 

Vibrantes 

simples 

  ɾ      

Fricativas   f          v  s               z ʃ                 ʒ    

Laterais   l   ʎ   

  

*Este quadro baseia-se nas categorias adotadas pela International Phonetic Association 

para a fixação do Alfabeto Fonético Internacional. Algumas designações, 

nomeadamente no que diz respeito aos pontos e modos de articulação, foram 

adaptadas em conformidade com as designações tradicionalmente usadas em 

português.  (Veloso, 1999: 26) 

Por outro lado, Espada refere que segundo uma obstrução total ou parcial da passagem 

do ar na cavidade bucal, as consoantes podem ser classificadas quanto ao modo de 

articulação como: 

a) Contínuas: obstáculo parcial à passagem do ar (constritivas: fricativas, laterais, 

vibrantes) 

b) Oclusivas: obstáculo total à passagem do ar 

c) Orais: passagem do ar pela cavidade bucal 

d) Nasais: passagem do ar pela cavidade nasal 
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e) Surdas: participação mínima ou inexistente das cordas vocais na produção de um 

som 

f) Sonoras: vibração das cordas vocais 

(Espada, 2006: 11) 

 

Vogais 

As vogais são sons em que o ar passa livremente pela boca, sem obstrução. 

A língua portuguesa compreende nove vogais orais e cinco nasais na sua forma padrão. 

A propósito do modo de articulação das vogais J. Veloso anota vogais fechadas (/i/, /ɨ/, 

/u/), semifechadas (/e/, /o/), semiabertas (/ɛ/, /ɔ/, /ɐ/) e abertas (/a/). 

A nível do ponto de articulação apresenta: 

vogais anteriores (/i/, /e/, /ɛ/, /a/), centrais (/ə/, /ɐ/) e recuadas  (/u/, /o/, /ɔ/)  

 

Quadro 3 – As vogais orais do Português 

 Anteriores  centrais Recuadas  

Fechadas  i ɨ u 

Semifechadas e  o 

Semiabertas ɛ  ɔ 

  ɐ   

Abertas a   

 

*Este quadro baseia-se nas categorias adotadas pela International Phonetic Association 

para a fixação do Alfabeto Fonético Internacional, tendo-se procedido à tradução para 

português dos termos que designam tais categorias. (Veloso, 1999: 27) 
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O quadro acima inclui apenas as vogais orais, enquanto as suas correspondências nasais 

transcrevem-se com os mesmos símbolos, acrescentados pelo diacrítico de nasalidade - 

/ĩ/, /ẽ/, /ɐ̃/, /ũ/, /õ/. 

 

Semivogais  

Para além das vogais e consoantes é preciso referir também as semivogais do português. 

Uma semivogal é uma vogal ou consoante, utilizada em conjunto com outra vogal, 

formando uma só sílaba. Isto só acontece nos seguintes dois casos e as suas respetivas 

correspondências nasais. 

/j/ - semivogal palatal 

Ex: lei          /’lɐj/ 

/w/ - semivogal velar 

Ex: Douro  /’dɔwru/   (nas regiões do Norte de Portugal) 

 

Distribuição das vogais e consoantes 

Outra forma de dividirmos as vogais e as consoantes da língua portuguesa é também de 

acordo com a posição ou função que geralmente ocupam dentro de uma determinada 

sílaba ou palavra. 

Vogais 

Vogais tónicas: /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɐ/, /ɔ/, /o/, /u/ 

Vogais pretónicas: /i/, /ɨ/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɐ/, /o/, /ɔ/, /u/ 

Vogais postónicas: /i/, /ɨ/, /ɐ/, /u/ 

Vogais nasais: /ĩ/, /ẽ/, /ɐ̃/, /ũ/, /õ/         

(Espada, 2006: 11-12) 
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Enquanto Mateus e Andrade afirmam que para distinguirmos bem o sistema vocálico do 

português europeu é preciso dividir as vogais em vogais tónicas e vogais átonas. 

1. Vogais tónicas: 

 

 /i/      silo /sílu/  

/e/      selo  /selu/ N 

/ɛ/      selo /sɛlu/  V (eu selo) 

/a/      bala /bala/ 

/ɔ/      bola /bɔla/ 

/o/     bola /bola/ 

/u/     bula /bula/ 

/ɐ/     telha /tɐʎɐ/ 

 

A vogal /ɐ/ geralmente aparece como vogal tónica em três contextos: 

- antes de uma consoante palatal: telha, fecho, cereja, senha 

- antes de uma semivogal palatal: lei 

- antes de uma consoante nasal: cama, cana, manha 

 

2. Vogais átonas não finais: 

 

a) Em posição pretónica:  

/i/     mirar  /mirar/ 

/u/    morar /murar/ 

/u/    murar /murar/ 
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/ɐ/    pagar /pɐgar/ 

/ɨ/    pegar /pɨgar/ 

 

b) Em posição postónica: 

/i/     dúvida /dúvidɐ/ 

/u/    pérola /pɛrulɐ/ 

/u/    báculo /bákulu/ 

/ɐ/    ágape /ágɐpɨ/ 

/ɨ/     cérebro /sɛrɨbru/ 

 

3. Vogais átonas em posição final: 

/i/      júri /ʒúri/ 

/ɨ/     jure /ʒurɨ/ 

/u/    juro /ʒuru/ 

/ɐ/    jura /ʒurɐ/ 

 

No caso das vogais átonas em posição não final, o sistema vocálico do português 

europeu possui, portanto, os seguintes graus: 

- três vogais altas: /i/, /ɨ/, /u/ 

/i/     Beatriz /biɐtriʃ/ 

/ɨ/     perceber /pɨrsɨber/ 

/u/    começar /kumɨsar/ 

- uma vogal média: /ɐ/ 

/ɐ/    saber /sɐber/ 
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A vogal /a/ tónica é sempre alternada pela vogal átona /ɐ/, como por exemplo: pagar 

/pɐgar/ vs paga /pagɐ/ ou parar /pɐrar/ vs para /para/, enquanto as vogais tónicas /i/ 

e /u/  não alternam com outras vogais quando ocorrem em posição átona, mas ficam 

sempre /i/ e /u/. 

(Mateus & Andrade, 2000: 17-20) 

 

Vogais nasais 

Também as vogais nasais podem ser divididas entre vogais nasais tónicas e vogais nasais 

átonas, ou seja, pretónicas. 

1) Vogais nasais tónicas 

 

a) Não finais: 

/ɐ̃/   canto /kɐ̃tu/ 

/ẽ/   entre /ẽtrɨ/ 

/ĩ/    cinco /sĩku/ 

/õ/  ponto /põtu/ 

/ũ/  fundo /fũdu/ 

 

b) Finais:  

/ɐ̃/  irmã /irmɐ̃/ 

/ĩ/   fim /fĩ/ 

/õ/  som /sõ/ 

/ũ/  comum /kumũ/ 

 

2) Vogais nasais pré-tónicas 
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/ɐ̃/  cantar /kɐ̃tar/   

/ẽ/  entrar /ẽtrar/ 

/ĩ/   findar /fĩdar/ 

/õ/  apontar /ɐpõtar/ 

/ũ/  untar /ũtar/ 

 

Mesmo assim, segundo Mateus e Andrade, existem várias hipóteses e razões pelas quais 

não podemos falar das vogais nasais no caso do português, mas sim das sequências de 

uma vogal oral acrescentada por um segmento nasal.  

Esta hipótese é sustentada nos seguintes exemplos: 

A pronúncia da consoante /r/ depois de uma vogal nasal segue um padrão semelhante 

à sua pronúncia depois de uma consoante que fica no final de sílaba: neste caso aparece 

apenas a consoante /R/. 

a) Vogais nasais 

/ẽ/  tenro /tẽRu/   

/ẽ/  enrolo /ẽRolu/  

/õ/  honra /õRɐ/ 

/õ/  ronronar /RõRunar/ 

 

b) Vogais não nasais 

/e/ pera /perɐ/ 

/e/ perra /peRɐ/ 

/ɨ/ encerar /ẽsɨrar/ 

/ɨ/ encerrar /ẽsɨRar/ 

/o/ coro /koru/ 
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/o/ corro /koRu/ 

/u/ coral /kuraɫ/ 

/u/ curral /kuRaɫ/ 

Estes exemplos provam o comportamento diferente de vogais orais e nasais. Segundo 

Mateus e Andrade, esta diferença é devida à presença de um segmento nasal que é 

realizado foneticamente como característica nasal da vogal. 

Para além disso, os autores oferecem mais uma prova para sustentar a sua hipótese com 

mais alguns exemplos. 

Pode notar-se que nos seguintes casos o prefixo é pronunciado /ĩ/ quando é seguido por 

uma consoante (caso a), enquanto seguido por uma vogal, se realiza como uma vogal 

oral e uma consoante nasal /in/ (caso b). 

a) intenção /ĩtẽsɐ̃w/ 

incapaz   /ĩkɐpaʃ/ 

imposto /ĩpoʃtu/ 

b) inacabado /inɐkɐbadu/ 

inoportuno /inopurtunu/ 

inaceitável /inɐsɐjtavɛɫ/ 

(Mateus & Andrade, 2000: 20-23) 

 

Consoantes 

Consoantes em posição inicial: [p], [b], [t], [d], [k], [g], [f], [v], [s], [z], [ʃ], [ʒ], [l], [m], [n], 

[R], [ʎ]  

Consoantes em posição medial: [p], [b], [t], [d], [k], [g], [f], [v], [s], [z], [ʃ], [ʒ], [l], [m], [n], 

[R], [ɲ], [ʎ], [ɾ] 

Consoantes em posição final de sílaba e de palavra: [ɫ], [ɾ], [ʃ] e, dependendo do 

contexto, podem ocorrer [ʒ] [z]. 
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(Espada, 2006: 11-12) 

 

Mateus e Andrade também classificam as consoantes conforme a sua posição nas 

palavras entre as iniciais, médias e finais, apontando os seguintes exemplos. (Mateus & 

Andrade, 2000: 10-17) 

1. Consoantes em posição inicial 

/p/ pala          /palɐ/ /b/ bala             /balɐ/   

/t/ tom           /tõ/                /d/ dom            /dõ/  

/k/ calo         /kalu/ /g/ galo            /galu/  

/f/ fala          /falɐ/ /v/ vala            /valɐ/ 

/s/ selo         /selu/ /z/ zelo            /zelu/ 

/ʃ/ chá          /ʃa/ /ʒ/ já               /ʒa/ 

/m/ mata     /matɐ/ /n/ nata         /natɐ/ 

/l/ lato        /latu/ /R/ rato         /Ratu/ 

 

2. Consoantes em posição média 

/p/ ripa             /Ripɐ/ /b/ riba            /Ribɐ/ 

/t/ lato             /latu/ /d/ lado           /ladu/ 

/k/ vaca           /vakɐ/ /g/ vaga          /vagɐ/ 

/f/ estafa        /ʃtafɐ/ /v/ estava       /ʃtavɐ/ 

/s/ caça          /kasɐ/ /z/ casa           /kazɐ/ 

/ʃ/ acha          /aʃɐ/ /ʒ/ haja          /aʒɐ/ 

/l/ mala         /malɐ/ /ʎ/ malha      /maʎɐ/ 

/m/ gama     /gɐmɐ/ /n/ gana       /gɐnɐ/ 
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/ɲ/ sanha     /saɲɐ/ /n/ sana       /sɐnɐ/ 

/r/ caro       /karu/ /R/ carro    /kaRu/  

 

3. Consoantes em posição final 

/ɫ/ mal                /maɫ/ /r/ mar                /mar/ /ʃ/ más                 /maʃ/ 

 

4. Vários segmentos em coda1 e em posição final 

/ʃ/ pasto                  /paʃtu/ 

/ʃ/ paz                     /paʃ/ 

/ʒ/ Lisboa               /liʒboɐ/ 

/ɫ/ caldo                 /kaɫdu/ 

/ɫ/ sal                     /saɫ/ 

/r/ porto                /portu/ 

/r/ ter                    /ter/ 

 

5. Acordo sonoro em coda silábica 

/ʃ/ /ʒ/ 

rasca                  /Raʃkɐ/ rasga                 /Raʒgɐ/ 

suspiro              /suʃpiru/ Lisboa               /liʒboɐ/ 

pasta                /paʃtɐ/ desdém            /dɨʒdɐ̃j/ 

asfalto             /ɐʃfaɫtu/ mesma            /meʒmɐ/ 

ascético          /ɐʃsɛtiku/ desviar            /dɨʒvjar/ 

 

1 Coda = parte final de uma sílaba, posterior ao núcleo 
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 Israel               /iʒRɐɛɫ/ 

 Islão                /iʒlɐ̃w/ 

 

 

1.3.4. Acentuação das palavras no português europeu 

Outra categoria importante no contexto da fonologia portuguesa é sem dúvida a 

acentuação das palavras na língua portuguesa. Diversas palavras são acentuadas de 

formas diferentes e em posições diferentes. Prestar-se-á atenção à acentuação 

conforme as categorias gramaticais, neste caso, os dois maiores grupos fundamentais: 

substantivos ou nomes e verbos. 

 

Acentuação no sistema nominal do português 

1) Na maioria dos nomes, adjetivos e advérbios que terminam numa vogal oral, o 

acento cai na penúltima sílaba, como nos casos seguintes: 

             Ex: modelo (N), rapariga (N), correto (Adj), emprego (N), sincero (Adj) 

2) No entanto, os nomes e adjetivos que terminam numa consoante são 

geralmente acentuados na última sílaba, como: 

           Ex: hospital (N), papel (N), azul (Adj), inglês (Adj), feliz (Adj), rapaz (N), prazer (N) 

3) Embora possa aparecer que o português é uma língua com a acentuação 

quantitativa depois dos exemplos apresentados acima, Mateus e Andrade 

sustentam uma proposta diferente. Explicam que existem mais de mil palavras 

acentuadas na sílaba final, mesmo quando essa for aberta, destacando também 

os seguintes exemplos: 

             Ex: café, avó, avô, peru, guaraná 

4) As palavras que terminam em ditongos, apresentam um acento regular na 

penúltima sílaba: 
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             Ex: carapau, ateneu, pigmeu 

5) No caso das palavras que compreendem vogais nasais em posição final, segue o 

mesmo esquema do grupo 2, com o acento na última sílaba, sendo neste caso a 

vogal nasal uma sequência da vogal oral acrescentada por um auto-segmento 

nasal: 

             Ex: jardim, atum, comum, maçã, irmã, romã 

6) Tal como no caso das palavras com ditongos orais em posição final do grupo 4, 

os ditongos nasais apresentam o seu acento da mesma forma: 

             Ex: natação, nação, desdém, refém 

7) Contudo, também há casos em que o acento cai na antepenúltima sílaba: 

             Ex: último, plástico, catástrofe, árido, meritório 

8) Em comparação com o grupo 6, em que os ditongos nasais são acentuados, nos 

seguintes exemplos as palavras têm ditongos nasais não-acentuados: 

             Ex: órfão, sótão, ordem, viagem, vertigem 

9) Enfim, note-se mais um grupo em que as palavras mesmo que terminem em 

consoantes como no grupo 2, neste caso são acentuadas na penúltima sílaba em 

vez da sílaba final como ocorre nas palavras do grupo 2 acima apresentado: 

             Ex: frágil, útil, fácil, lápis, amável 

(Mateus & Andrade, 2000: 109-113) 

 

Acentuação no sistema verbal do português 

Formas verbais em português nomeadamente seguem a tendência de serem 

acentuadas na penúltima sílaba, ou seja, a segunda sílaba a partir do fim da determinada 

palavra, neste caso, mais especificamente, de determinado verbo. 
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Recordemos, portanto, os principais paradigmais verbais do português, demostrando-

os com cada uma das três conjugações no Presente do indicativo como modelo: ar, er e 

ir. 

Quadro 4 – Presente do indicativo 

FALAR (-AR) BATER (-ER) PARTIR (-IR) 

falo bato parto 

falas bates partes 

fala bate parte 

falamos batemos partimos 

falam batem partem 

 

Observando o acento nas formas verbais das conjugações acima indicadas, pode 

deduzir-se que em todos os casos o acento cai na penúltima sílaba, o que corresponde 

à tendência geral da acentuação dos verbos em português. 

 

Todavia, note-se a presença de alguns exemplos que se opõem a esta tendência 

prevalente: 

Quadro 5 – Pretérito Perfeito Simples 

FALAR (-AR) BATER (-ER) PARTIR (-IR) 

falei bati parti 

falaste bateste partiste 

falou bateu partiu 

falámos batemos partimos 

falaram bateram partiram 

 



39 

No caso da 1ª e da 3ª pessoa deste tempo verbal anotam-se desvios, uma vez que as 

formas são acentuadas na última sílaba. 

O desvio acima referido encontra-se ainda mais frequente no caso das formas do Futuro: 

Quadro 6 – Futuro do presente do indicativo 

FALAR (-AR) BATER (-ER) PARTIR (-IR) 

falarei baterei partirei 

falarás baterás partirás 

falará baterá partirá 

falaremos bateremos partiremos 

falarão baterão partirão 

 

Quadro 7 – Infinitivo pessoal 

FALAR (-AR) BATER (-ER) PARTIR (-IR) 

falar bater partir 

falares bateres partires 

falar bater partir 

falarmos batermos partirmos 

falarem baterem partirem 

 

Neste tempo verbal a 1ª e a 3ª pessoa singular seguem a acentuação típica da maioria 

dos nomes que terminam em consoantes, isto é acento na última sílaba. 

(Mateus & Andrade, 2000: 113-117) 
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1.3.5. Divisão silábica 

Quanto ao número de sílabas as palavras podem ser divididas entre: 

Monossílabos: palavras que possuem uma sílaba 

Ex: pé, flor, mão 

Dissílabos: palavras que possuem duas sílabas 

Ex: balão (ba-lão), suco (su-co), santo (san-to) 

Trissílabos: palavras que possuem três sílabas 

Ex: hospede (hós-pe-de), sapato (sa-pa-to) 

Polissílabos: palavras que possuem quatro ou mais sílabas 

Ex: literatura (li-te-ra-tu-ra)     

 

Em relação à divisão silábica num dos capítulos seguintes, relacionado com o sistema 

fonológico português de forma mais pormenorizada serão apresentados também 

termos como dígrafo, ditongo, tritongo, hiato e grupos consonânticos. 

 

1.3.6. Relações entre as palavras 

Existem também casos em que a pronúncia e a grafia se encontram iguais ou 

semelhantes. Os seguintes grupos e exemplos apresentam algumas palavras cujos casos 

podem ser classificados numa das seguintes categorias: Homofonia, homografia, 

paronímia e homonímia. 

 

Homofonia 

Palavras que têm a mesma forma fonética, mas apresentam formas gráficas e 

significados diferentes. 

Alguns exemplos: 
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Quadro 8 – Exemplos de homofonia 

à                      preposição articulada há            3ª pess. sing. Pres. ind. v. haver 

caça                caçada cassa       tecido 

cinto               faixa de couro ou pano sinto       1ª pess. sing. Pres. ind. v. sentir 

coser              unir com pontos cozer       preparar os alimentos pela ação do 

calor 

nós                 pronome pessoal noz          fruto da nogueira   

paço              palácio real passo      espaço entre um e outro pé 

vês                 2ª pess. sing. Pres. ind. v. ver vez          ocasião 

vós                pronome pessoal voz          som 

 

Homografia 

Palavras que têm a mesma forma gráfica. No entanto, apresentam formas fonéticas, 

acentuação e significados diferentes. 

Alguns exemplos: 

Quadro 9 – Exemplos de homografia 

este              pronome demonstrativo /’eʃtɨ/ Este                     ponto cardeal /’ɛʃtɨ/ 

número       algarismo /‘numɨru/ numero      1ª pess. sing. Pres. ind. v. numerar  

/nu’mɛru/ 

 

 

Paronímia 

Palavras com analogias fonéticas e gráficas bastante evidentes, mas que se distinguem 

semanticamente. 

Alguns exemplos: 
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Quadro 10 – Exemplos de paronímia  

comprimento cumprimento 

descrição discrição 

emigrar imigrar 

perfeito prefeito 

 

Homonímia 

Palavras com idênticas formas fonéticas e gráficas, mas com significados diferentes. 

Alguns exemplos: 

Quadro 11 – Exemplos de homonímia 

amo                      v. amar amo                            senhor 

conto                    pequena narração conto                          v. contar 

livre                      verbo livrar livre                            solto 

rio                         percurso de água rio                               v. rir 

foca                      animal foca                           avarento 

vaga                     grande onda vaga                          falta ou ausência 

 

(Espada, 2006: 111-114) 

 

1.4. Sistemas fonológicos esloveno e português de forma contrastiva 

1.4.1. Apresentação teórica 

Para podermos destacar as semelhanças e diferenças fonológicas que existem entre a 

língua portuguesa e a língua eslovena é preciso apresentarmos os sistemas fonológicos 

das duas línguas de forma contrastiva e chamar a atenção para as dificuldades potenciais 
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que poderiam surgir no contexto de aprendizagem do Português como Língua 

Estrangeira (caso do Português Europeu) para falantes nativos eslovenos. Chamar-se-á 

a atenção principalmente para situações fonológicas em que os falantes eslovenos 

poderiam ter dificuldades em reconhecer e entender as peculiaridades do sistema 

fonológico português, destacando a pronúncia de determinados fonemas que pode 

contribuir como um modelo eficaz para o professor esloveno de português prever 

entraves e dúvidas fonológicas dos estudantes do Português como Língua Estrangeira e 

tentar esclarecê-los. 

Segue a apresentação das características principais dos dois sistemas fonológicos: o 

esloveno e o português. 

 

Sistema fonológico esloveno 

A língua eslovena abrange 29 fonemas, entre os quais oito são vogais (todas orais) e 21 

consoantes. As consoantes dividem-se entre consoantes soantes (6) e consoantes 

obstruentes (15).  

Sistema vocálico da língua eslovena 

O sistema vocálico esloveno é caraterizado por oito fonemas /i/, /e/, /ɛ/, /ə/, /a/, /o/, 

/ɔ/, /u/. Todas as vogais ocorrem quer em posição tónica quer átona. No entanto, /e/ e 

/o/ ocorrem em posições átonas apenas em poucas situações (Šuštaršič, Komar & Petek, 

1999: 137). 

Figura 2: Sistema vocálico esloveno 

  

Exemplos do sistema vocálico esloveno (Šuštaršič, Komar & Petek, 1999: 137): 
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Quadro 12 – Exemplos do sistema vocálico esloveno 

Vogais tónicas Vogais átonas 

i: mi:t mit (mito) i ‘mi:ti miti (mitos) 

e: me:t med (mel) e ʒe’ve: že ve (já sabe) 

ɛ: ‘pɛ:ta peta (salto) ɛ ‘pɛ:te pete (salto, genitivo) 

a: ma:t mat (xeque-mate) a ‘ma:ta mata (xeque-mate, genitivo) 

ɔ: ‘pɔ:ten poten (suado) ɔ pɔ’te:m potem (depois) 

o: po:t pot (caminho) o bo’ ſlo bo šlo (vai correr) 

u: pu:st pust (carnaval) u ‘pu:stu pustu (carnaval, dativo) 

ǝ: pǝ:s pes (cão) ǝ ‘do:bǝr dober (bom) 

 

 

Classificação das vogais eslovenas distintas 

- /e/, /o/ semi-fechadas: lep (bonito); como /pêssego/ em Português 

 krog (ciclo); como /bolo/ em Português   

- /ɛ/, /ɔ/ semi-abertas: sestra (irmã); como /pé/ em Português 

gora (montanha); como /pó/ em Português 

- a vogal /ə/ em esloveno não possui uma letra própria, por isso é caraterizada 

ortograficamente por outras vogais, a maior parte das vezes é substituída pela letra e.  

a vogal /ə/ tónica: dež (chuva) 

a vogal /ə/ átona: meglà (névoa) 
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Ditongos em esloveno: 

A realização dos ditongos em esloveno ocorre quando /v/ e /j/ são antecedidos por uma 

vogal e seguidos por uma consoante. Nesta posição, a labiodental /v/ torna-se /u/ 

enquanto /j/ se torna /i/ (Šuštaršič, Komar & Petek, 1999: 137).  

Ditongos em esloveno (Šuštaršič, Komar & Petek, 1999: 137): 

Quadro 13 – Ditongos em esloveno 

ei glei glej     (olha, imperativo)  

ai dai daj      (dá, imperativo)  

oi tvoi tvoj     (teu, sing. masculino) 

ɔi bɔi boj       (luta) 

ui tui tuj        (estranho) 

iu piu pil         (bebeu) 

eu peu pel        (cantou) 

ɛu lɛu lev        (leão) 

au pau pav       (pavão) 

ou pou pol        (meio) 

əu ‘tɔ:pəu topel     (quente) 

 

Sistema consonântico da língua eslovena 

Em esloveno existem 21 consoantes que se dividem em consoantes soantes e 

consoantes obstruentes. Essas consoantes dividem-se em grupos mais pequenos 

conforme o modo de articulação, ponto de articulação e papel das cordas vocais.  

Conforme o modo de articulação: 

a) consoantes soantes: m, n, l, r, j, v 
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b) consoantes obstruentes: p, b, f, t, d, k, g, h = /x/, s, z, c = /ts/, š = /ʃ/, ž = /ʒ/, č = /tʃ/, 

dž = /dʒ/ 

Conforme o ponto de articulação: 

a) consoantes labiais: p, b, f 

b) consoantes dentais: t, d, s, z, c 

c) consoantes pré-palatais: š, ž, č, dž 

d) consoantes pós-dorso-velares: k, g, h 

Conforme o papel das cordas vocais: 

a) Consoantes surdas (não-vozeadas): t, s, h, š, k, f, c, p, č  

b) Consoantes sonoras (vozeadas): m, l, n, r, j, v, g, d, z, b, ž  (Toporišič, 2000: 73-

82). 

 

Sistema fonológico do português europeu 

Sistema vocálico do português europeu 

O sistema vocálico da língua portuguesa é um dos sistemas fonológicos mais complexos 

e ricos das línguas românicas. Além das vogais orais (presentes em esloveno) o 

Português também abrange vogais nasais, ditongos e até tritongos. O Português 

Europeu tem nove vogais orais:  /i/, /e/, /ɛ/, /ə/, /ɐ/, /a/, /u/, /o/, /ɔ/ e cinco vogais 

nasais: /ĩ/, /ẽ/, /ɐ̃/, /ũ/, /õ/. 

Figura 3: Sistema vocálico do português europeu 
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Conforme a Nova Gramática do Português Contemporâneo as vogais portuguesas 

podem ser classificadas nos seguintes grupos  (Cunha & Cintra, 1984: 36-40):  

a) Vogais tónicas orais: 

Fechadas: /i/, /u/ 

Semi-fechadas: /e/, /ɐ/, /o/ 

Semi-abertas: /ɛ/, /ɔ/ 

Aberta: /a/ 

Exemplos: li / lê, pé / pá, saco / soco, poça / possa, todo / tudo 

amamos /ɐ’mɐmuʃ/ - amámos /ɐ’mamuʃ/ 

b) Vogais tónicas nasais: 

Fechadas: /ĩ/, /ũ/ 

Semi-fechadas: /ẽ/, /ɐ̃/, /õ/ 

Exemplos: rim, senda, canta, lã, bomba, atum. 

c) Vogais átonas orais: 

Em posição átona não final: 

No português de Portugal, em posição átona não final, aparece geralmente a vogal /ə/, 

média ou central, fechada, realização que não ocorre em posição tónica. Toda a série 

das vogais posteriores ou velares está reduzida ao /u/, grafado o ou u. No entanto, à 

vogal média ou central /a/, aberta, corresponde a vogal também média ou central, mas 

semi-fechada /ɐ/, grafada naturalmente a.  

Fechadas: /i/, /ə/2, /u/ 

Semi-fechada: /ɐ/ 

 

2 De acordo com o o AFI (Alfabeto Fonético Internacional) a notação utilizada é /ɨ/ 
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Exemplos: ligar /li’gar/, legar /lə’gar/, lagar /lɐ’gar/, lograr /lu’grar/, vespera /’vɛʃpəra/, 

diálogo /di’alugu/. 

 

Em posição final absoluta: 

Em posição final absoluta, a série anterior ou palatal desaparece e em seu lugar surge a 

vogal /ə/, grafada e. E a série posterior ou velar reduz-se à vogal /u/, grafada como o.   

Fechadas: /ə/, /u/ 

Semi-fechada: /ɐ/  

Exemplos: tarde /’tardə/, povo /’povu/, casa /’kazɐ/. 

 

Exemplos das vogais do Português Europeu (Cruz-Ferreira, 1999: 127): 

Quadro 14 – Exemplos das vogais do português europeu 

Vogais orais Vogais nasais 

i vi vi (1 sg) ĩ vĩm vim 

e ve vê (3 sg) ẽ ‘ẽtru entro 

ɛ se sé ɐ̃ ‘ɐ̃tru antro 

a va vá (3sg) õ sõ som 

ɔ sɔ só  ũ ‘mũdu mundo 

o so sou  

u ‘mudu mudo  

ɐ pɐ’gar pagar  

ə pə’pag pegar  
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Ditongos orais e nasais 

Como as vogais, os ditongos também podem ser orais ou nasais, segundo a natureza 

oral ou nasal dos seus elementos. No sistema fonológico do Português Europeu 

podemos notar 14 ditongos, entre os quais dez orais e quatro nasais (Cunha & Cintra, 

1984: 48-51):  

Ditongos orais decrescentes 

/aj/: pai            /ɐj/: sei       /aw/: mau       /ɛj/: papéis      /ew/: meu       

/ɛu/: céu     /iw/: viu     /oj/: boi     /ɔj/: herói    /uj/: azuis 

 

Ditongos nasais decrescentes 

/ɐ̃j/: correspondente às grafias ãe, ãi, em, en mãe, cãibra, vem, levem, benzinho 

/ɐ̃w/: correspondente às grafias ão, am mão, vejam 

/õj/: correspondente à grafia õe põe, sermões 

/ũj/: correspondente à grafia ui muito 

 

Além dos ditongos crescentes e decrescentes entre os encontros vocálicos do Português 

podem anotar-se os tritongos, também orais (como Uruguai) e nasais (como saguãu), 

hiatos ou encontros de duas vogais que não formam ditongo (raiz), bem como os 

encontros intraverbais e interverbais (Cunha & Cintra, 1984: 51). 

 

Sistema consonântico do português europeu 

Classificação das consoantes 

A língua portuguesa compreende dezanove consoantes, tradicionalmente classificadas 

em função de quatro critérios, de base essencialmente articulatória (Cunha & Cintra, 

1984: 41-46):  

- quanto ao modo de articulação, em oclusivas e constritivas 
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- quanto ao ponto ou zona de articulação, em bilabiais, labiodentais, linguodentais, 

alveolares, palatais e velares 

- quanto ao papel das cordas vocais, em surdas e sonoras 

- quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, em orais e nasais 

Apresente-se o sistema consonântico português através da classificação conforme o 

modo de articulação das consoantes: 

São oclusivas as consoantes nasais: /m/, /n/, /ɲ/: amo, ano, anho 

e as consoantes orais: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/: pala, bala, tala, dá-la, cala, gala 

Entre as constritivas, distinguem-se: 

a) fricativas:  /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/ e /ʒ/: fala, vala, selo (passo, céu, caça, próximo), zelo 

(rosa, exame), xarope (encher), já (gelo) 

b) laterais: /l/ e /ʎ/: fila, filha 

c) vibrantes /r/ e /R/: caro, carro 

 

Na apresentação gráfica das consoantes do português, Espada segue o guia descritivo 

ortográfico-fonético da língua portuguesa, segundo modelo adaptado de Gonçalves 

Viana (Espada, 2006: 57-58): 

Quadro 15 – Modelo das consoantes do português 

Grafemas Fonemas e variantes Exemplos 

<b> /b/, /β/ /b/ - barco /β/ - aba 

<c> /s/, /k/ /s/ - cidade, cedo 

/k/ - casa, como 

<ç> (cedilha) /s/ /s/ - caça 

<d> /d/, /ð/ /d/ - duna /ð/ - cada 
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<f> /f/ /f/ - filha 

<g> /g/, /ɣ/, /ʒ/  /g/ - garfo, golfo 

/ɣ/ - agora 

/ʒ/ - giro, gelo 

<h> sem valor fónico hoje, haja, história  

<j> /ʒ/ /ʒ/ - júbilo 

<l> /l/, /ɫ/ /l/ - lavrar 

/ɫ/ - alto, sal 

<m> /m/ /m/ - moura 

Vogal + <m> /~/ /~/ - lâmpada 

<n> /n/ /n/ - ninho 

Vogal + <n> /~/ /~/ - ganga, dente, senso 

<p> /p/, (sem valor fónico) /p/ - Portugal 

(/ / - óptimo)3 

<q> /k/ /k/ - quarto 

<r> /r/, /R/ /r/ - Lara 

/R/ - rato 

<s> /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/  /s/ - saco, selo 

 

3 De acordo com o Acordo Ortográfico de 1990, a grafia alterada é ótimo. Tal como a pronúncia. Não há 
/p/ sem valor fónico 
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/z/ - César, casa 

/ʃ/ - casto, casca 

/ʒ/ - mesmo, esloveno 

<t> /t/ /t/ - tarde 

<v> /v/ /v/ - vida 

<x> /ʃ/, /ks/, /s/, /z/, /ʒ/  /ʃ/ - xaile 

/s/, /ks/ - sintaxe 

/ks/ - fixar 

/s/ - auxiliar 

/z/ - exemplar 

/ʒ/ - Félix bravo 

<z> /z/, /ʃ/, /ʒ/ /z/ - zinco, fazer 

/ʃ/ - capaz 

/ʒ/ - foz do rio 

 

Neste contexto é importante mencionar também os dígrafos consonânticos.  

Trata-se de grupos de duas letras que representam um único som ou uma única 

articulação. 

Salientem-se os seguintes exemplos: 

Quadro 16 – Dígrafos consonânticos 

Grafemas Fonemas Exemplos ortografados 

<ch> /ʃ/ /ʃ/ - chuva 
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<lh> /ʎ/ /ʎ/ - telhado 

<nh> /ɲ/  /ɲ/ - ninho 

<rr> /R/ /R/ - amarra 

<ss> /s/ /s/ - assegurar 

<cc> /s/ /s/ - accionar, fraccionar4 

<cç> /s/, /ks/ /s/, /ks/ - acção5, fricção 

<nn> /n/ /n/ - connosco 

<gue>, <gui> /g/ /g/ - guerra, guitarra 

<que>, <qui> /k/ /k/ - quer, aqui 

 

 

1.5. Semelhanças e dissemelhanças entre os dois sistemas e dificuldades 

esperadas na diferenciação 

Embora os dois idiomas, devido à pertença a duas famílias linguísticas distantes, sejam 

nitidamente distintos em vários aspetos linguísticos de forma geral, através da 

apresentação dos seus sistemas fonológicos nota-se que entre o Português e o Esloveno 

existem diversas correspondências fonológicas, quer do ponto de vista do sistema 

vocálico, quer do ponto de vista consonântico. As línguas compartilham várias 

 

4 De acordo com o Acordo Ortográfico de 1990, as grafias alteradas são acionar e fracionar. 
5 De acordo com o Acordo Ortográfico de 1990, a grafia alterada é ação. 
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características similares, sobretudo em relação à articulação das vogais e ditongos orais 

e à variedade das consoantes (particularmente as fricativas).  

Contudo, o Português poderia causar, supostamente, diversas dificuldades para falantes 

e estudantes eslovenos, devidas principalmente ao sistema vocálico muito mais amplo 

e complexo da língua portuguesa, contendo várias vogais e consoantes nasais que, bem 

como diversos encontros consonânticos, seriam capazes de criar dificuldades na 

aprendizagem da articulação. 

Seguem algumas dificuldades já previstas:  

 

• Articulação da vogal /ɐ/ 

São poucas as dificuldades causadas pela articulação das vogais orais para falantes 

eslovenos, mesmo assim a vogal /ɐ/ pode ser uma delas. 

/ɐ/ em posição tónica:  falamos /fɐl’ɐmuʃ/ 

em posição átona: nada /’nadɐ/  

em posição com ditongo: sei /’sɐj/   

 

• Articulação das nasais 

/ɐ̃/: lã-lá 

/ɐ̃j/: sem, cem, também, vem-veem-vêm-, tem-têm    

Como já foi referido num artigo de Müller Pograjc e Markič (Muller Pograjc & Markič, 

2017: 266-270) todas as formas com vogais nasais acima indicadas poderiam causar 

muita dificuldade aos estudantes eslovenos que neste caso iriam optar por uma 

articulação vocálica oral ou uma articulação não-nasal (em) em vez da pronúncia nasal, 

como seria correto (vem [ɐ̃j]̃ – vêm [ɐ̃jɐ̃̃j]̃ – veem [eɐj̃]̃). A caraterização ortográfica das 

formas (também, vêm) neste caso não ajuda o estudante esloveno a identificar a 

pronúncia nasal, na verdade, pode fazê-lo ficar ainda mais perplexo.  

/ũj/: muito 
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/ɐ̃w/: pão-pau, mão-mau 

/õj/: corações-canções-relações  

No caso dos ditongos nasais no Português Europeu, poderiam surgir eventuais 

dificuldades para o falante esloveno que, devido ao seu sistema fonológico, é capaz de 

fazer pouca distinção entre as formas orais e nasais, não tendo o conhecimento e 

capacidade de pronunciar as últimas. O falante, portanto, poderia pronunciar os pares 

acima apresentados da mesma forma, sem oposição, ou seja, de forma oral, em vez de 

uma oral e outra nasal. Tudo se torna ainda mais complicado quando a 

presença/ausência de nasal mudar completamente o significado, ou seja, quando for 

distinta a forma semântica (mão-mau, pão-pau). Neste caso, sem a distinção necessária 

de pronúncia podem levantar-se vários equívocos ou mal-entendidos. 

Apesar de o sistema fonológico esloveno abranger ditongos, trata-se somente de 

ditongos orais.  

Assim sendo, o falante esloveno poderia enfrentar dificuldades em pronunciar as 

seguintes formas verbais de modo nasal, como seria correto, e acabar por pronunciá-las 

como orais. Nos casos seguintes, pela ausência de acentos, até poderia errar em 

acentuá-las de forma correta.   

Exemplos de nasais em formas verbais: amam /’ɐmɐ̃w/, faziam /fɐz’iɐ̃w/, digam  

/’digɐ̃w/ 

 

Por outro lado, poderiam ser aprendidos de forma mais fácil e eficaz os seguintes 

exemplos de ditongos orais:  

Exemplos: cai /’kaj/, teu /’tew/, fui /’fuj/ 

 

• Tendência consonântica, fechamentos e reduções vocálicas do Português Europeu 

Embora o esloveno seja, como todas as línguas eslavas, uma língua de tendências 

consonânticas bastante presentes, em várias situações não coincide com as 
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características consonânticas do Português Europeu. Na língua eslovena existem 

diversas reduções, nomeadamente a nível regional e coloquial (sobretudo presentes nas 

gírias da capital Ljubljana). Porém, essas reduções não coincidem com a forma 

normativa do esloveno padrão. Assim sendo, muitos falantes de esloveno podem 

enfrentar dificuldades em fechar ou completamente omitir numerosas vogais átonas do 

Português Europeu. 

A vogal ə está presente na língua eslovena, mas tem outros valores, visto que pode 

ocorrer também em posição tónica e levar o acento da palavra. Apesar do sistema 

fonológico esloveno ter a noção da vogal ə, a sua posição representada na grafia pela 

letra E em posição final absoluta das palavras em português pode provocar dificuldades. 

Neste sentido, os falantes eslovenos poderiam ter a tendência para pronunciar as 

palavras como tarde, vinte ou saudade com a vogal final aberta - /ɛ/.   

Por outro lado, no Português Europeu também há muitos casos de presença da vogal ə 

média ou central fechada que ocorre em posição átona e que pode ser um obstáculo, 

visto que em esloveno (exceto as reduções no contexto de falas coloquiais e regionais) 

a letra E em posição átona é articulada principalmente como vogal aberta ɛ.  

desaparecer /dəzɐpɐrə’ser/, perceber /pərsə’ber/, precisar /prəsi’zar/   

Todavia, podem encontrar-se casos onde o esloveno coincide com o Português Europeu, 

articulando a letra E em posição átona com a vogal ə: 

pessoa /pə’soɐ/   → analogia em esloveno: megla /mə’gla/ (névoa) 

 

• Fonemas das letras E e O no Português Europeu conforme a posição 

O falante esloveno não deveria ter muitas dificuldades em distinguir e pronunciar as 

vogais orais semi-abertas e semi-fechadas (/ɛ/- /e/, /ɔ/ - /o/), visto que o sistema 

vocálico esloveno dispõe da mesma distinção vocálica.  

obra /’ɔbra/, bolo /’bolu/   →  analogia em esloveno: oče /’ɔtʃɛ/ (pai), sonce /’sontsɛ/ 

(sol) 
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ele /’eɫə/, ela /’ɛlɐ/            →   analogia em esloveno: reka /’reka/ (rio), meja /’mɛja/ 

(fronteira) 

No entanto, poderia enfrentar dificuldades nos seguintes exemplos: 

a)  onde a vogal /o/ fica em posição átona e é reduzida a /u/ na articulação. 

belo /’belu/, toalha /tu’aʎɐ/, somos /’somuʃ/ 

b) onde a letra e é caraterizada por vários fonemas no Português Europeu, mas o falante 

esloveno poderia ter a tendência errada para pronunciá-la sempre com a vogal /ɛ/ em 

todos os casos anotados abaixo: 

Em posição inicial omitida: espaço /’ʃpasu/ 

Como vogal ə média ou central, fechada, em posição átona: feliz /fə’liʃ/ 

Em posição átona não final + posição final absoluta: verdade /vər’dadə/ 

Em posição com nasal antecedente: põe /’põj/ 

Como vogal i em posição antecedente às vogais a, e, o ou u: real /Ri’aɫ/ (candeeiro, 

reorganização, reunião) 

 

Posição e variação das consoantes 

• Variação do fonema S 

A consoante /s/ é caracterizada por diversas grafias no Português Europeu, o que 

poderia suscitar algumas dúvidas aos falantes eslovenos sobre a pronúncia correta em 

situações linguísticas onde o fonema /s/ não é representado pela grafia com a letra s, 

como sempre ocorre em esloveno. No Português a articulação da consoante /s/ pode 

ser caracterizada por todas as seguintes grafias: 

sumo, massa, cento, caça, próximo. 

 

• Variação do grafema S 

No entanto, a grafia da letra s representa vários fonemas, como por exemplo: 
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/s/: sala /’saɫɐ/, /z/: peso /’pezu/, /ʃ/: pés /’pɛʃ/ 

 

• Variação do grafema X  

Espera-se que a letra x também possa causar bastantes dificuldades ao falante esloveno, 

sempre que caracterize vários fonemas diferentes, como: 

 

/ʃ/: freixo /’frɐjʃu/, /z/: exato /i’zatu/, /s/: próximo /prɔ’simu/, /ks/: taxi /’taksi/  

 

• Articulação da consoante l 

A articulação da consoante l realizada no Português Europeu pode-se encontrar em 

algumas línguas eslavas, mas não no caso do esloveno.6 Portanto, os estudantes 

poderiam ter dificuldades em pronunciá-lo de forma correta.  

Em posição inicial ou intervocálica: levo /’lɛvu/, vela /’vɛlɐ/ 

Em posição final de sílaba ou de palavra: /ɫ/, como: alto /’aɫtu/, sol /’sɔɫ/ 

 

’’A velarização da lateral em final de sílaba é um fenómeno que, em termos puramente 

articulatórios, pode ser descrito como a articulação da lateral /l/ com um recuo e uma 

elevação muito acentuados do pós-dorso da língua em direção ao véu palatino (ɫ). No 

português europeu, esta velarização não é completa, pois, simultaneamente ao recuo e 

à elevação do pós-dorso da língua atrás mencionados, é mantida a articulação ápico-

alveolar (perdida no português brasileiro, em que a velarização é total).’’ (Veloso, 1999: 

69). 

 

 

 

6 Na língua eslovena não existe a consoante l velarizada (ɫ) como acontece em várias línguas eslavas. 

Utiliza-se, portanto, o /l/ médio regular, típico da Europa central. 
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• Consoantes distintas r e R 

Vibrante simples /r/: caro    Vibrante múltipla /R/: carro, rua 

No Português Europeu podemos notar duas consoantes diferentes: /r/ simples apical e 

vibrante múltipla uvular /R/ ou em lugar da última, ainda em bastantes falantes, o apical 

múltiplo. As duas são grafadas pela mesma letra r na escrita, enquanto o sistema 

fonológico esloveno não inclui mais fonemas da letra r. Pode-se anotar apenas a 

presença do fonema /r/. Desta forma, as palavras que no Português Europeu contêm a 

consoante r (como caro), tal como as palavras que incluem a consoante R; comecem 

pela consoante R (como rua) ou fiquem em posição intervocálica com apenas um som 

rr (como carro); poderiam ser todas articuladas por falantes eslovenos da mesma 

maneira, com o fonema /r/ simples apical, portanto da forma errada.  

 

• Ausência do fonema /x/ no caso da grafia H 

Como na maioria das línguas românicas também em Português a grafia h é uma grafia 

caraterizada apenas ortograficamente, omitida em articulação, enquanto em esloveno 

nestes casos é utilizado o fonema /x/, grafado pela letra h. Neste sentido, podem ocorrer 

erros na articulação das palavras como hoje, horrível, hora onde o falante esloveno 

poderia acabar por articular a letra h como fonema /x/, então de forma completamente 

errada.  

 

• Grupos consonânticos 

Para além das dificuldades apresentadas, também é provável o falante esloveno 

enfrentar obstáculos em produzir sons sibilantes em alguns encontros entre várias 

consoantes ou entre consoantes e vogais que ocorrem na articulação do Português 

Europeu. 

Embora os encontros consonânticos, no geral, não costumem criar muitas dificuldades 

aos falantes nativos de línguas eslavas, o falante esloveno poderia enfrentar entraves 
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em reconhecer algumas grafias portuguesas e em transformá-las em fonemas 

pertinentes a nível de articulação. 

As fricativas palatais /ʃ/ e /ʒ/ no Português Europeu aparecem em formas como três, voz 

(em posição final), espelho (em posição inicial) ou mesmo (posição média). A variedade 

do fonema /ʃ/ ocorre em posição final absoluta como três e voz ou no caso de a letra s 

ser seguida por uma consoante surda, como espelho. Enquanto a variedade do fonema 

/ʒ/ surge quando a letra s for seguida por uma consoante sonora, como mesmo.   

Assim sendo, seria difícil de imaginar que o falante esloveno por naturalidade da própria 

língua pudesse optar pela articulação das fricativas palatais como /ʃ/ e /ʒ/ nas situações 

acima apresentadas, visto que no sistema linguístico esloveno os dois fonemas são 

caraterizados pelas grafias š e ž, sendo estas também as únicas formas de caracterizar e 

despertar a articulação dos fonemas /ʃ/ e /ʒ/ para falantes eslovenos. É muito mais 

plausível, portanto, que o estudante esloveno em posição final absoluta opte pela 

articulação das fricativas linguodentais /s/ e /z/ (como acontece na variedade do 

português brasileiro) que acha mais natural pela tendência da sua própria língua. 

Além dos encontros consonânticos apontados é preciso acrescentar os dígrafos como 

fenómeno que também pode causar algumas dificuldades aos falantes eslovenos, 

grupos de letras que simbolizam apenas um som:  

- gu: exemplo: águia  

gu → /g/  

- qu: exemplo: toque  

qu → /k/  

- lh, nh exemplos: velho, tenho 

 lh → /ʎ/ nh → /ɲ/ 

As grafias lh e nh são dígrafos, representando cada um deles apenas um som - o lateral 

/ʎ/ e o nasal palatal /ɲ/. Neste sentido, é importante notar que na língua eslovena não 

existem as consoantes /ʎ/ e /ɲ/, mas sim as consoantes l, n e j separadas. Para além 

disso, a palatal /ɲ/ é uma consoante nasal, onde o véu palatino se encontra descido, 
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permitindo que parte do ar expirado passe à cavidade nasal (Veloso, 1999: 68). Trata-se 

assim novamente de uma produção nasal, dificilmente realizada por um falante nativo 

esloveno. 

Em relação à nasalidade das consoantes portuguesas que se poderiam tornar um 

obstáculo para estudantes eslovenos é preciso referir também os seguintes dígrafos que 

em Português servem para representar as vogais nasais: am, an, em, en, im, in, om, on, 

um e un. 

Exemplos: tampo, tanto, tempo, tento, limbo, lindo, pombo, tonto, comum, mundo. 

Por outro lado, é expectável que as seguintes palavras onde a articulação das 

consoantes não exige traços nasais, criem menos dúvidas:  

/s/: cedo /’sedu/, ciclo /’siklu/        /ʒ/: gelo /’ʒelu/, giro /’ʒiru/, jaula /’ʒaulɐ/  

Contudo, os seguintes encontros consonânticos de vários tipos poderiam igualmente 

perturbar o falante esloveno: 

‣ Encontros consonânticos sc, sç e xc em posições intervocálicas, como:  

crescer /krəʃ’ser/, desça /’dɛʃsɐ/, exceder /ɐjʃsə’der/ 

Porém, durante a realização da fala no Português Europeu aparecem também outros 

encontros vocálicos ou consonânticos entre ou dentro de determinados fonemas que 

poderiam dificultar a articulação dos falantes eslovenos:  

‣ Encontros consonânticos, devidos às reduções vocálicas, dentro de um determinado 

vocábulo: 

antes /’ɐ̃ntəʃ → ’ ɐ̃ntʃ/, saudades /sɐu’dadəʃ → sɐu’dadʃ/, fazes /’fazəʃ → ‘fazʃ/ 

‣ Encontros vocálicos e consonânticos entre vários vocábulos, onde ocorre uma ligação 

entre o fonema em posição final absoluta de palavra e o fonema em posição inicial da 

palavra seguinte: 

- Encontro entre duas consoantes: 

           às três /ɐʃ ‘treʃ → ɐʃ ‘treʃ/,                            às duas /ɐʃ ‘duɐʃ → ɐʒ ‘duɐʃ/   

- Encontro entre duas consoantes iguais que se tornam uma consoante:  



62 

          às seis /ɐʃ ‘sɐjʃ  → ɐʃ ‘ɐjʃ/ 

- Encontro entre uma consoante e uma vogal 

        às oito  /ɐʃ ‘oitu → ɐz ‘oitu/ 

 

Conforme as hipóteses apresentadas acima a articulação das vogais e ditongos nasais 

no Português Europeu poderia representar uma das áreas mais desafiantes do ponto de 

vista fonológico para estudantes eslovenos na aprendizagem de Português como língua 

estrangeira.  

No entanto, é esperado também que surjam outras dificuldades apontadas, 

principalmente relacionadas com a presença de inúmeros encontros consonânticos e 

outras especificidades naturais do Português Europeu. 

Note-se portanto que todos os aspetos apresentados neste capítulo são consideradas 

hipóteses e suposições que precisam de ser confirmadas ou refutadas nos seguintes 

capítulos com base na metodologia, nos resultados e nas análises obtidas das atividades 

fonológicas trabalhadas com os estudantes em turma, realçando principalmente os 

exercícios fonológicos e o teste fonológico realizado pelos estudantes eslovenos do nível 

A1 de proficiência, durante as aulas do estágio no Leitorado do Português como Língua 

Estrangeira na Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana, Eslovénia. 
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2. Intervenção pedagógico-didática 

2.1. Ensino-aprendizagem de PLE 

 Apresentada a exposição teórica da tese, podemos passar à abordagem pedagógico-

didática do trabalho.  

No contexto do ensino e da aprendizagem do Português no estrangeiro podem ser 

anotados vários documentos como referência para a planificação do ensino que fazem 

com que a divulgação internacional da língua se torne sempre mais importante e o 

ensino sempre mais eficaz. 

Entre os documentos cruciais refiram-se: 

• QECR (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas) 

• QuaREPE (Quadro de Referência para o ensino Português no Estangeiro) 

• Normativas que enquadram legalmente o EPE 

• Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais 

• níveis de proficiência no Quadro da Association of Language Testers in Europe (ALTE) 

• orientações curriculares para a Língua Portuguesa para o ensino básico e secundário 

do sistema educativo português 

• documentos do Instituto Camões, relacionados com as questões do ensino da língua 

portuguesa e materiais pedagógico-didáticos 

Todos os documentos apontados acima servem como ponto de referência para 

professores, coordenadores, formadores e estudantes no processo do ensino-

aprendizagem da língua portuguesa no contexto estrangeiro. Para além dos cursos, 

programas, qualificações e orientações curriculares, todos estes documentos abrangem 

e oferecem uma base comum para a elaboração de materiais, vários métodos e 

abordagens pedagógico-didáticas, objetivos e conteúdos. 

Os documentos surgem no contexto multilingue e multicultural, chamando a atenção 

para a construção de uma competência plurilingue e pluricultural, que é uma das 
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componentes mais importantes no contexto do ensino e aprendizagem das línguas, 

neste caso, do Português. (QuaREPE, 2011: 7) 

A proficiência dos alunos em português é sempre muito heterogénea. Mesmo que os 

documentos como o QECR e o QuaREPE sirvam de referência importante para o 

professor na sua construção de materiais, conteúdos e métodos, é preciso ter em conta 

que no contexto da proficiência dos níveis apresentados nem sempre podemos seguir 

os enquadramentos teóricos. Sendo assim, é muito importante que o professor seja 

capaz de adaptar vários materiais e conteúdos conforme as necessidades dos seus 

alunos. O QuaREPE também faz lembrar que os aprendentes podem possuir níveis 

diferentes na produção oral e escrita, fazendo notar que a classificação geral para os 

dois aspetos não traz uma realidade completa. Além disso, os descritores dos quadros 

oferecem uma imagem genérica dos níveis e devem ser sempre desenvolvidos e 

alterados pelos professores de acordo com os perfis dos aprendentes. 

Geralmente, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), os níveis 

comuns de referência são divididos em 3 níveis gerais:  

A – utilizador elementar (A1 - nível de iniciação, A2 - nível elementar) 

B – utilizador independente (B1 - nível limiar, B2 - nível vantagem) 

C -  utilizador proficiente (C1 - nível de autonomia, C2 - nível de mestria) 

Visto que o foco desta tese é a presença das dificuldades fonológicas do português 

europeu no caso dos estudantes eslovenos do nível A1 de proficiência é preciso chamar 

a atenção para as descrições do nível de proficiência A1 de acordo com os dois quadros 

(QECR e QuaREPE) para percebermos se existem algumas competências fonológicas que 

se pretende que sejam atingidas nesse nível. 

Os níveis comuns de referência são apresentados no capítulo 3 do Quadro Europeu 

Comum de Referência de forma pormenorizada conforme os domínios de referência 

(interação oral/escrita, produção oral/escrita). Mesmo assim, os primeiros capítulos do 

Quadro não dizem respeito às competências fonológicas dos aprendentes dentro de 

determinados níveis de proficiência. 
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Isto não quer dizer que as competências fonéticas e fonológicas não façam parte do 

Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) e que não tenham sido tidas em 

consideração. Aliás, há vários capítulos no quadro dedicados a tais competências dos 

aprendentes. 

As competências fonológicas em conjunto com as competências lexicais, gramaticais, 

semânticas, ortográficas e ortoépicas, fazem parte das principais competências 

linguísticas, apresentadas no Quadro. Mesmo assim, é preciso destacar que nenhuma 

dessas competências pode ser considerada de forma completamente individual e 

separada sem interdependência de, pelo menos, uma das competências linguísticas 

indicadas.   

Relativamente à competência fonológica o QECR declara o seguinte: 

’’Envolve o conhecimento e a capacidade de percepção e de produção de: 

• as unidades fonológicas (fonemas) da língua e a sua realização em contextos 

específicos (alofones); 

• os traços fonéticos que distinguem os fonemas (traços distintivos, p. ex.: o 

vozeamento, o arredondamento, a nasalidade, a oclusão); 

• a composição fonética das palavras (estrutura silábica, sequência de fonemas, 

acento de palavra, tons); 

• a fonética da frase (prosódia): 

acento de frase e ritmo; 

entoação; 

• redução fonética: 

redução vocálica; 

formas fracas e fortes; 

assimilação; 

• elisão.’’ (QECR, 2001: 166) 
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Para além disso, o Quadro propõe uma tabela do domínio fonológico conforme os níveis 

de proficiência, chamando a atenção sobretudo para a pronúncia (QECR, 2001: 167): 

Quadro 17 – Domínio fonológico7 

 DOMÍNIO FONOLÓGICO 

C2 Como C1.  

C1 É capaz de diversificar a entoação e colocar correctamente o 

acento da frase de forma a exprimir subtilezas de significado.  

B2 Adquiriu uma pronúncia e uma entoação claras e naturais 

B1 A pronúncia é claramente inteligível mesmo se, por vezes, se nota 

um sotaque estrangeiro ou ocorrem erros de pronúncia.  

A2 A pronúncia é, de um modo geral, suficientemente clara para ser 

entendida, apesar do sotaque estrangeiro evidente, mas os 

parceiros na conversação necessitarão de pedir, de em vez em 

quando, repetições. 

A1 A pronúncia de um repertório muito limitado de palavras e 

expressões aprendidas pode ser entendida com algum esforço 

por falantes nativos habituados a lidar com falantes do seu grupo 

linguístico.  

 

Destaque-se então que no nível A1 de proficiência, segundo este domínio fonológico 

apresentado no QECR, é expectável que a pronúncia dos aprendentes ainda seja 

bastante limitada e que não inclua um repertório muito vasto de palavras e expressões. 

Mesmo assim, na continuação e no desenvolvimento do estudo ver-se-á a que ponto da 

 

7 Acrescente-se que esta tabela representa uma caracterização muito geral. As verdadeiras 
competências fonológicas e as capacidades de produzir a pronúncia variam mesmo muito de um 
aprendente ao outro. É possível que um determinado aprendente no nível A1/A2 tenha um 
conhecimento muito escasso a nível de vocabulário e gramática, enquanto já possui uma competência 
fonológica invejável com uma pronúncia eficaz. 
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competência fonológica com o foco na pronúncia é que chegarão os aprendentes e quais 

serão as dificuldades mais notórias. 

 

O último capítulo do Quadro Europeu Comum de Referência, que se dedica aos aspetos 

fonológicos e aos da pronúncia, apresenta as formas através das quais os aprendentes 

podem desenvolver a sua capacidade para pronunciar uma língua. 

O Quadro refere os seguintes modos (QECR, 2001: 212-13): 

a) pela simples exposição a enunciados orais autênticos; 

b) pela imitação em coro (coletiva): 

      i) do professor; 

     ii) de gravações áudio de falantes nativos; 

    iii) de gravações vídeo de falantes nativos; 

c) por um trabalho individualizado em laboratório de línguas; 

d) pela leitura fonética, em voz alta, de textos aferidos; 

e) pelo treino do ouvido e exercícios fonéticos; 

f) como d) e e), mas com o apoio de textos com transcrição fonética; 

g) por um treino fonético explícito (ver secção 5.2.1.4.); 

h) pela aprendizagem das convenções ortoépicas (ou seja, a pronúncia de 

grafias diferentes); 

i) pela combinação das práticas acima apresentadas. 

 

Em teoria, parece evidente que a capacidade de pronunciar vários fonemas e produzir 

uma pronúncia correta, eficaz e fluente só pode ser uma qualidade limitada aos níveis 

mais altos e sobretudo ao domínio individual de cada um dos aprendentes. Mesmo 

assim, a pronúncia errada pode não apenas causar desconforto pessoal, mas também 
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dificultar a compreensão e a comunicação com o interlocutor já no nível mais básico. 

Mostra-se muito significativo, portanto, que a fonética e fonologia sejam aprendidas de 

forma clara e mais estruturada já desde as primeiras aulas do nível mais baixo, neste 

caso precisamente no nível A1. 

 

2.2. Contextualização do estágio pedagógico 

O estágio pedagógico descrito neste relatório foi realizado no âmbito da Faculdade de 

Letras da Universidade de Ljubljana, Eslovénia, de 2 de outubro de 2019 a 20 de 

fevereiro de 2020 nas aulas do Leitorado de Português. O estágio foi supervisionado pela 

docente responsável pelas turmas em que lecionei, a Professora Doutora Mojca 

Medvedšek e também pela Professora Doutora Blažka Muller da Faculdade de Letras da 

Universidade de Ljubljana. O estágio foi orientado pela Professora Doutora Maria Clara 

Ferreira de Araújo Barros Greenfield da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Figura 4 – Localização geográfica da Eslovénia 

 

Fonte: https://www.britannica.com/place/Slovenia  

 

 

https://www.britannica.com/place/Slovenia
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Figura 5 – Logótipo da Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana 

 

Fonte: https://twitter.com/ffljubljana 

 

Como no âmbito do ensino-aprendizagem de Português na Eslovénia, neste momento, 

ainda não há um curso de Estudos Portugueses, existe apenas um Leitorado de 

Português estabelecido na capital eslovena, Ljubljana, em 1986. Este leitorado foi 

mudando bastante durante as últimas décadas. Houve um período em que chegou a ser 

cancelado e passou a ser apenas um curso facultativo, mas foi novamente estabelecido, 

sobretudo com ajuda e interesse por parte do Instituto Camões. Em 2006 foi estipulado 

um acordo de cooperação entre a Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana e o 

Instituto Camões e o estatuto do Português melhorou. Sendo assim, desde 2007 existe 

um leitorado com as três respetivas unidades curriculares que podem ser selecionadas 

(por estudantes da Faculdade de Letras ou outra Faculdade qualquer da Universidade 

de Ljubljana) apenas como unidades curriculares opcionais: Português 1, Português 2, e 

Português 3 com a duração de 60 horas. Estas três unidades curriculares correspondem 

aos graus de dificuldade e níveis de proficiência reconhecidos a nível internacional.  

Neste sentido a unidade curricular Português 1 corresponde aos níveis A1-A2 de 

proficiência, a unidade curricular Português 2 aos níveis B1-B2, enquanto a unidade 

curricular Português 3 corresponde aos níveis B2-C1 de proficiência. Note-se que não é 

possível aceder à unidade curricular Português 2 sem ter concluído com sucesso a 

unidade curricular Português 1, tal como não se pode aceder ao Português 3 sem ter 

passado o Português 2. 

https://twitter.com/ffljubljana
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A unidade curricular Português 1 abrange o nível inicial e o grau de dificuldade mais 

baixo. Os estudantes desta unidade curricular são divididos em 3 grupos. A unidade é 

semestral e realiza-se duas vezes por semana com duas aulas, quatro aulas por semana 

em conjunto. As unidades Português 2 e Português 3 são realizadas no segundo 

semestre. Como o meu estágio foi realizado no período do primeiro semestre, estive 

presente apenas nas aulas da unidade curricular Português 1 que compreende 

sobretudo os aprendentes principiantes de Português.  

Durante a realização do meu estágio no primeiro semestre, assisti a quase todas as aulas 

lecionadas não apenas pela Professora Doutora Mojca Medvedšek e pela Professora 

Doutora Blažka Muller, mas também por dois professores estrangeiros do Instituto 

Camões, um professor da Universidade de Budapeste, Hungria, e uma professora da 

Universidade de Graz, Áustria. 

A Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana no período da realização do meu 

estágio celebrava 100 anos da sua existência, por isso foram realizados também vários 

eventos a tal propósito. 

 

2.3.  Caracterização do público-alvo  

A turma que integra a unidade curricular Português 1, no primeiro semestre do ano 

letivo 2019/2020 era constituída por três grupos de estudantes, predominantemente do 

sexo feminino, nacionalidade eslovena e de idades entre 18 e 26 anos. Havia apenas um 

estudante de nacionalidade polaca e uma estudante de nacionalidade montenegrina. 

Trata-se, portanto, de um grupo de estudantes bastante homogéneo. As informações 

específicas sobre as nacionalidades e a idade de todos os estudantes foram recolhidas 

através da realização do teste fonológico com fins pedagógicos e irão ser apresentados 

num dos seguintes capítulos. É importante assinalar que todos os aprendentes se 

encaixam no nível de proficiência A1, de acordo com a escala global do Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. Sendo assim, trata-se de estudantes que ainda 

têm poucos ou quase nenhuns conhecimentos sobre o Português. No geral, os 

estudantes não têm ligações com o mundo e a cultura portuguesas, não se encontram 
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em contexto de imersão nem viveram num país de língua portuguesa. Neste sentido, a 

turma pode ser considerada como turma de Português como Língua Estrangeira. Para 

além disso, vários estudantes estudam simultaneamente outras línguas, como espanhol, 

francês, italiano ou inglês. Sendo assim, é importante termos em conta as possíveis 

interferências de todas as línguas utilizadas pelos estudantes em vários campos 

linguísticos, entre os quais será do meu interesse sobretudo o aspeto fonológico. 

 

2.4. Apresentação do foco pedagógico-didático central 

Como o aspeto das dificuldades fonológicas no português europeu para os estudantes 

eslovenos foi o interesse principal do estudo desta tese, o estágio realizado também 

consistiu em várias atividades fonológicas distribuídas aos estudantes para poder obter 

dados relevantes quanto às suas dificuldades. Como no Leitorado do Português da 

Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana no primeiro semestre (isto é, no 

período da realização do meu estágio: outubro 2019 – fevereiro 2020) houve apenas 

aulas da unidade curricular Português 1, só os estudantes desta unidade curricular 

foram familiarizados com as características fonológicas do português europeu. Todos os 

estudantes eram principiantes e tinham pouco ou quase nenhum tipo de contacto com 

o português antes do começo das aulas. Os estudantes dessa unidade curricular foram 

divididos em três grupos. Dois desses grupos foram lecionados pela Professora Doutora 

Mojca Medvedšek, enquanto um grupo foi lecionado pela Professora Doutora Blažka 

Müller. Eu assisti sobretudo às aulas lecionadas pela Professora Doutora Mojca 

Medvedšek, minha tutora do estágio. Porém, fui realizar o teste fonológico também com 

o terceiro grupo, lecionado pela Professora Doutora Blažka Muller, para obter os 

resultados de todos os estudantes do Português 1, dado que todos podem ser 

considerados principiantes, ou seja, aprendentes do nível inicial em Português. 

Nem todas as aulas que dei podiam ser centradas no aspeto da fonética e fonologia, 

visto que era preciso seguir o curriculum e todos os conteúdos planeados para tratar 

durante o primeiro semestre. As características fonológicas faziam apenas uma pequena 

parte da totalidade dos conteúdos abordados e lecionados por mim.  
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Contudo, embora não fosse de forma ativa, o aspeto fonológico estava sempre 

presente. Na sequência do interesse do meu estudo desta tese, durante o estágio foi 

apresentado, numa das primeiras aulas, um enquadramento teórico com as principais 

características fonológicas do Português Europeu, chamando a atenção para as possíveis 

dificuldades e várias exemplificações. Após a apresentação teórica, passou-se aos 

exercícios fonológicos concretos onde foi averiguada a competência fonológica dos 

estudantes pela primeira vez.  

Logo, as competências fonológicas dos estudantes foram observadas através da 

presença nas aulas dadas pelas docentes. Várias dificuldades fonológicas dos 

aprendentes foram apontadas em papel. 

No final do semestre, em janeiro, depois de os estudantes terem sido expostos à língua 

portuguesa durante 4 meses, foi apresentado o teste fonológico para verificar as 

competências fonológicas dos estudantes depois de um semestre de Português. Note-

se mais uma vez, que todos os estudantes eram principiantes e podiam ser encaixados 

no nível A1 conforme os níveis de proficiência do QECR. 

 

2.5. Unidades letivas  

2.5.1. Unidades didáticas observadas 

Quadro 18 - Unidades didáticas observadas 

Unidade didática 

observada 

Data 

1 2 de outubro de 2019 

2 4 de outubro de 2019 

3 9 de outubro de 2019 

4 16 de outubro de 2019 

5 18 de outubro de 2019 
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6 23 de outubro de 2019 

7 6 de novembro de 2019 

8 8 de novembro de 2019 

9 15 de novembro de 2019 

10 22 de novembro de 2019 

11 11 de dezembro de 2019 

12 18 de dezembro de 2019 

13 20 de dezembro de 2019 

14 15 de janeiro de 2020 

15 19 de fevereiro de 2020 

  

2.5.2. Unidades didáticas lecionadas  

Quadro 19 - Unidades didáticas lecionadas 

Regências / 

Unidade didática 

Data Tema 

1 11 de outubro de 2019 Introdução à fonética e fonologia da língua 

portuguesa 

2 25 de outubro de 2019 Azulejos - traduções 

3 30 de outubro de 2019 Vocabulário - casa 

4 13 de novembro de 2019 Exposição - azulejo 

5 20 de novembro de 2019 Exposição - fado 

6 4 de dezembro de 2019 Atividades, tempos livres 
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2.5.3. Descrição das unidades didáticas lecionadas  

UD 1 - 11. 10. 2019 – Introdução à fonética e fonologia da língua portuguesa 

Na primeira aula os aprendentes foram familiarizados com a introdução e a 

apresentação dos princípios básicos da fonética e fonologia da língua portuguesa em 

conjunto com algumas exercitações fonológicas de forma prática. Seguiram-se alguns 

exercícios fonológicos básicos em que os estudantes tiveram o primeiro contacto com a 

fonética e fonologia portuguesa de forma prática. 

 

UD 2 – 25. 10. 2019 – Azulejos, traduções 

Esta unidade letiva consistiu em comentar as traduções dos textos sobre o azulejo, 

realizadas pelos estudantes, destacando as expressões e o vocabulário mais relevante. 

Além disso, prestou-se atenção também à pronúncia dos estudantes e aos aspetos 

fonológicos durante a leitura das traduções. 

 

UD 3 – 30. 10. 2019 – Vocabulário, casa 

O tema desta unidade letiva foi a familiarização dos estudantes com o vocabulário sobre 

a casa, apartamento, relacionado com a localização e com os verbos ser, estar, ficar e 

haver. Para além disso, também nesta aula foi observada, por motivos do 

desenvolvimento da tese, a forma como os estudantes pronunciavam determinados 

fonemas da língua portuguesa e quais as situações onde surgiram as maiores 

dificuldades em Português para um falante nativo esloveno, quais as interferências de 

outras línguas faladas pelo estudante que podiam influenciar a sua pronúncia. 

7 6 de dezembro de 2019 Porto 

8 13 de dezembro de 2019 Meses, estações do ano 

9 8 de janeiro de 2020 Teste fonológico 
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UD 4 – 13. 11. 2019 – Exposição, azulejo 

Esta aula foi dividida em duas partes: A primeira parte da aula foi dedicada à revisão do 

vocabulário relacionado com a arte do azulejo e à realização final das traduções que 

foram realizadas pelos estudantes em relação com o tema, enquanto a segunda parte 

da aula teve lugar no átrio da Faculdade onde foi apresentada a exposição sobre a 

história do azulejo. Com essa apresentação e a participação concreta dos aprendentes  

no procedimento da exposição eles obtiveram conhecimentos úteis sobre essa 

expressão artística portuguesa. 

 

UD 5 – 20. 11. 2019 – Exposição, fado 

Assim como na aula anterior, também esta unidade didática abrangeu duas partes 

significativas. Uma apresentação geral sobre a história do fado, as expressões e o 

vocabulário principal sobre o tema foram acompanhados por uma exposição oral no 

átrio da Faculdade na segunda parte da aula, através dos cartazes com as imagens 

expostas e apresentadas, bem como as traduções realizadas pelos estudantes. Sendo 

assim, os aprendentes adquiriram mais conhecimentos sobre o assunto e tiveram uma 

experiência pessoal que contribuiu para o desenvolvimento da realização da exposição. 

 

UD 6 – 4. 12. 2019 – Atividades, tempos livres 

Tendo em conta os mecanismos gramaticais anteriormente interiorizados pelos 

estudantes (o conhecimento do Presente do indicativo, verbos irregulares) foi 

apresentada uma lista de atividades dos tempos livres com várias imagens projetadas, 

praticando desta forma o significado e a conjugação correta dos verbos apresentados. 

Seguiu-se de imediato uma conversa sobre atividades dos tempos livres em que os 

estudantes foram convidados a escolher as suas atividades preferidas e a falar sobre 

elas com um colega. Na parte final, houve a produção escrita sobre o tema.  

 

UD 7 – 6. 12. 2019 – Porto 



76 

O foco desta unidade letiva foi a apresentação da cidade do Porto e a aprendizagem das 

expressões relacionadas com o tema. Os aprendentes conheceram a história geral da 

cidade, as principais atrações turísticas e instituições culturais, principalmente a 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foram referidas também algumas 

curiosidades linguísticas, típicas da cidade do Porto. 

 

UD 8 – 13. 12. 2019 – Meses, estações do ano 

Através da apresentação do uso de várias expressões para marcar o tempo e 

determinadas partes do ano em Português, principalmente os meses e as estações do 

ano, os estudantes acabaram por adquirir novo vocabulário, utilizar preposições 

adequadas, falar das próprias experiências e conhecer hábitos típicos dos portugueses 

em determinados períodos do ano, comparando-os com os hábitos e as tradições dos 

eslovenos. 

 

UD 9 – 8. 1. 2020 – Teste fonológico 

Desde a aula introdutória sobre a fonologia portuguesa, a pronúncia dos aprendentes 

foi atentamente observada e analisada durante todo o semestre. Neste sentido, a última 

aula serviu sobretudo para averiguar o progresso e as competências fonológicas dos 

estudantes no fim do semestre através de um teste com o foco no aspeto das 

dificuldades fonológicas do Português Europeu para falantes eslovenos, aspeto central 

deste trabalho. Os estudantes foram convidados a ler determinadas palavras, frases e 

um texto escrito completo. O teste foi realizado durante a aula de forma individual 

através de uma gravação com telemóvel. Como não era possível que todos os 

estudantes realizassem o teste numa aula só, o teste foi realizado também nos dias 10 

e 15 de janeiro para obter os resultados de todos os aprendentes. 

 

Como apontado nas unidades letivas 4 e 5, dentro do horário das aulas do leitorado de 

Português do primeiro semestre foram realizadas duas atividades ou eventos, 
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relacionados com a língua portuguesa. Trata-se de duas exposições que foram apoiadas 

pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua: uma exposição sobre a arte do 

azulejo (dia 13 de novembro de 2019), e uma exposição sobre o fado (dia 20 de 

novembro de 2019). 

Sendo assim, as professoras, a tutora Professora Doutora Mojca Medvedšek e a 

Professora Doutora Blažka Muller convidaram-me a fazer parte da preparação, 

organização e apresentação dos eventos e atividades que fomos organizar em conjunto 

no Departamento de Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade de 

Ljubljana, em colaboração com o Instituto Camões. 

 

2.5.4. Materiais utilizados 

Durante a realização do estágio foram utilizados os seguintes materiais que podem ser 

encontrados em anexos e apêndices na última parte deste trabalho. 

O material principal que serve como base de trabalho nas aulas das unidades 

curriculares do Leitorado de Português e foi utilizado durante todo o semestre pelas 

docentes e por mim é o manual Português XXI – Livro do aluno com o respetivo caderno 

de exercícios Português XXI – Caderno de exercícios. Para sustentar os conhecimentos 

adquiridos através destes manuais muitas vezes é utilizado também o livro Gramática 

ativa 1 que oferece várias explicações gramaticais. Trata-se de um material suplementar 

aos livros orientadores acima apontados. 

Outro material utilizado por mim foi o Manual de Fonética: Exercícios e Explicações com 

o objetivo de familiarizar os aprendentes com a fonética e fonologia da língua 

portuguesa numa das primeiras aulas. 

O material autêntico, preparado e utilizado por mim, foi o teste fonológico, distribuído 

aos estudantes em forma da ficha de trabalho, mas com o objetivo de averiguar as suas 

competências fonológicas e constatar as maiores dificuldades depois do primeiro 

semestre das aulas do Português. Outro material foi apresentado dentro dos 

diapositivos das apresentações Power-point, preparadas e utilizadas por mim, que 
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compreendiam conteúdos diferentes, mas sempre com alguma atenção aos aspetos 

fonológicos. 

Como material didático utilizado também devem ser apontadas todas as traduções e os 

cartazes realizados no âmbito das atividades do estágio (neste caso, das exposições), 

que foram distribuídos aos estudantes. 

De todas as aulas que dei, duas aulas (UD 1 - 11. 10. 2019, Introdução à fonética e 

fonologia da língua portuguesa e UD 9 – 8. 1. 2020, Teste fonológico), portanto a 

primeira e a última, estavam explicitamente orientadas no aspeto da fonética e 

fonologia da língua portuguesa, o nosso interesse neste trabalho. Mesmo assim, como 

já foi referido, as competências fonológicas dos estudantes foram atentamente 

observadas durante todas as aulas do semestre, ou seja, da minha realização do estágio. 

Sendo assim, a fonética e fonologia fez parte de cada uma das aulas do semestre mesmo 

que fosse de forma implícita. 

 

2.6. Metodologia e desenho de investigação fonológica 

As atividades no desenvolvimento da constatação de dificuldades fonológicas durante o 

meu estágio podem ser divididas em três fases e três partes metodológicas ao mesmo 

tempo: 

1. FASE INICIAL 

→ realização dos exercícios fonológicos depois da primeira introdução e apresentação 

da fonética e fonologia portuguesa aos estudantes 

2. FASE INTERMÉDIA 

→ observação passiva das dificuldades fonológicas dos estudantes durante as aulas do 

semestre 

3. FASE FINAL 

→ averiguação final (no fim do semestre) de dificuldades fonológicas dos estudantes 

através do teste fonológico realizado por cada um dos estudantes de forma individual 
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2.6.1. Fase inicial – exercícios fonológicos introdutivos  

Após a apresentação do enquadramento teórico sobre a fonética e fonologia da língua 

portuguesa aos estudantes na primeira unidade didática foram distribuídas as fichas 

com exercícios fonológicos, extraídos do Manual de Fonética, livro de Francisco Espada. 

Em primeiro lugar, era preciso que os estudantes ouvissem os textos em forma de áudio 

para depois tentarem pronunciar várias palavras e frases dos exercícios. Porém, não se 

trata de audição em que a compreensão de leitura fosse o objetivo principal. 

O objetivo dos exercícios foi observar as capacidades fonológicas dos estudantes (todos 

do nível inicial A1 do leitorado Português 1) no Português Europeu depois do primeiro 

contacto com a fonética e fonologia portuguesa e observar as suas primeiras e mais 

óbvias dificuldades em produzir vários fonemas, presentes nos exercícios distribuídos.  

Os exercícios consistiam em dois textos básicos, orientados para os aprendentes 

principiantes. O tema do texto um é uma apresentação básica que compreende o 

vocabulário adequado às primeiras aulas de Português (por exemplo: Olá / Bom dia! 

/Sou professor. /Ele é português?), enquanto o tema do texto dois é a localização (por 

exemplo: Onde está o lápis? O lápis está em cima da mesa). Neste ponto note-se mais 

uma vez que o objetivo neste caso não foi a familiarização dos estudantes com o 

vocabulário e a gramática dos textos, mas sim a familiarização com os aspetos 

fonológicos da língua portuguesa, focados sobretudo na pronúncia das expressões mais 

básicas que normalmente aparecem no início das aulas em Português.8 

Antes da realização dos exercícios foi feita uma hipótese conforme os aspetos 

fonológicos que se encontram em determinadas palavras dos dois textos. Tentou-se 

prever quais poderiam ser os fonemas presentes nos textos que iriam dificultar mais a 

pronúncia dos estudantes. Depois da realização dos exercícios foi feita uma avaliação 

qualitativa com base na escuta atenta dos estudantes durante a sua leitura dos textos e 

a realização da sua pronúncia. 

 

 

8 Os textos integrais podem ser encontrados em apêndices (2) 
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Hipoteses esperadas 

Texto 1 

a) Aspetos nasais 

No texto 1 aparecem alguns sons nasais os quais se prevê que serão pronunciados como 

orais, em palavras como: bom, são, também, angolano. 

b) Vogal /o/ em posição átona 

As vogais /o/ em posições átonas serão pronunciadas como /ɔ/ abertos em vez de /u/: 

o Paulo, professor, angolano, não 

c) /s/ em posição final absoluta 

Os grafemas /s/ finais (és, francês, vocês, portugueses) serão pronunciados como /s/ em 

vez de /ʃ/ ou /z/, dependendo do fonema que segue.  

Texto 2 

a) Aspetos nasais 

No texto 2 podemos notar a presença de sons nasais (como: estão, sim) pelos quais se 

prevê que serão pronunciados de forma oral. 

b) Dificuldades de entoação devidas à presença elevada das frases interrogativas 

Não será fácil seguir uma entoação apropriada dada a presença de inúmeras perguntas 

no diálogo. 

c) Encontros consonânticos no caso do grafema /s/ 

A letra S em palavras do texto como estão, esta, envelopes, revistas será sempre 

pronunciada por estudantes como fonema /s/ embora possa, devido aos encontros 

consonânticos, ocupar várias funções diferentes conforme a sua posição, nos casos 

acima caracterizada pelo fonema /ʃ/. 
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d) Vibrante múltipla uvular /R/ 

No texto aparecem várias palavras (borracha, régua, rádio, revistas) que exigem a 

pronúncia da vibrante múltipla uvular /R/ que, dada a inexistência desta consoante em 

esloveno, será pronunciada como vibrante simples /r/. 

 

Avaliação qualitativa 

Texto 1 

O primeiro texto mostrou-se ligeiramente mais difícil para os estudantes do que parecia 

inicialmente. Os aprendentes não pronunciavam nenhuns sons nasais e optavam 

sempre pela pronúncia oral, até nos casos em que a presença da nasal é 

ortograficamente marcada (como: são). Todas as vogais o em posições átonas foram 

sempre lidas com as vogais /ɔ/, portanto, abertas, em vez das fechadas, ou seja, omitido 

o /u/. Os grafemas S em posição final absoluta na maioria das vezes foram pronunciadas 

como fonema /s/, embora houvesse estudantes que se lembravam de pronunciá-las 

como /ʃ/. Para além disso, os estudantes também tinham a tendência para pronunciar 

as letras E em posição final como vogal /ɛ/ em vez de /ə/ (exemplos: ele, estudante). 

Outras dificuldades no que diz respeito às vogais foram observadas também no caso de 

palavras que contêm acentos agudos (como: André, também) ou circunflexos (vocês, 

francês). Como os estudantes ainda não conheciam bem a distinção fonológica 

correspondente às grafias apresentadas, mesmo que essa tenha sido apresentada no 

início, em todos os contextos onde apareceu qualquer tipo de acento ou circunflexo, 

essas letras foram todas lidas principalmente como vogal aberta /ɛ/, portanto também 

no caso de vocês ou francês em que o circunflexo marca a vogal fechada. A pronunciação 

absoluta dos grafemas E como /ɛ/ mostrou-se também no caso da conjunção 

coordenativa e, sendo essa igualmente pronunciada como /ɛ/. Mesmo que todos estes 

aspetos fonológicos fossem apresentados no início da aula, os estudantes, obviamente, 

não podiam memorizá-los e interiorizá-los logo num instante.  

Sendo assim, as hipóteses indicadas podem ser confirmadas e acrescentadas por mais 

algumas destas características. 
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Texto 2 

O segundo texto oferece muitos aspetos fonológicos distintos. Para além da pronúncia 

do grafema S em posição final absoluta e os aspetos de sons nasais que são lidos como 

orais, note-se que os estudantes tiveram dificuldades em produzir uma entoação 

portuguesa adequada, devido à presença de várias perguntas no texto. Também se 

verificam dificuldades no caso de grupos consonânticos onde o grafema S foi sempre 

pronunciado como fonema /s/, independentemente dos seus encontros com outras 

consoantes. Como já era expectável, outra dificuldade surgiu no caso da pronúncia da 

vibrante múltipla uvular /R/ que foi sempre lida como se fosse uma vibrante simples /r/. 

Podem confirmar-se, portanto, todas as hipóteses previstas.  

Para além disso, também neste texto os grafemas E foram sempre pronunciados como 

/ɛ/ em vez de /ə/, não apenas em posições finais (como onde) mas em todas as posições 

átonas em geral (estante, telefone). Notou- se também que a presença elevada de 

acentos agudos acabou por confundir os aprendentes em vez de facilitar a sua 

pronúncia, marcando a sílaba acentuada. Sendo assim, a palavra está, por exemplo, foi 

pronunciada como esta, com acento na primeira vogal (ésta*), ignorando 

completamente o acento agudo da vogal que marca a acentuação da palavra. Outra 

dificuldade ocorreu também no caso da palavra debaixo por causa da presença do 

grafema X que marca vários fonemas na pronúncia, neste caso o fonema /ʃ/. Porém, os 

estudantes pronunciavam-no como /ks/.  

Por outro lado, foram pronunciadas de forma correta as palavras onde aparece o 

grafema C seguido por diferentes vogais (procura, cesto, cima). A palavra procura foi 

pronunciada com a consoante /k/, enquanto cesto e cima com a consoante /s/, 

portanto, tudo de forma correta. Mostrou-se uma das poucas regras apresentadas que 

parece ter sido interiorizada logo pelos estudantes. Também é provável que os 

estudantes já tivessem algum tipo de conhecimento de outras línguas românicas onde 

nestes contextos ocorre o mesmo fenómeno fonológico (espanhol). 

Neste ponto é preciso salientar que se tratou apenas da primeira aula em que os 

estudantes foram familiarizados com os aspetos da fonética e fonologia portuguesa. Os 
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aprendentes fizeram os exercícios depois da sua primeira exposição aos aspetos da 

fonética e fonologia portuguesa, por isso esta avaliação não pode oferecer de qualquer 

forma uma imagem representativa das suas dificuldades fonológicas. Além disso, os 

exercícios foram realizados de forma coletiva, em grupos, e era difícil estar focado nas 

dificuldades fonológicas de cada um dos estudantes. Sendo assim, o teste fonológico na 

fase final poderá oferecer um resultado muito mais válido. 

 

2.6.2. Fase intermédia – observação fonológica 

Durante todas as unidades letivas apresentadas nos capítulos anteriores, fossem essas 

lecionadas por mim fosse pelas docentes, foi observada, de forma passiva, a 

competência fonológica dos estudantes, sobretudo a nível de pronúncia. 

Principalmente no caso das aulas lecionadas pelas docentes foi mais fácil estar focado, 

em papel de observador, nos aspetos fonológicos dos estudantes e chamar a atenção 

para a pronúncia de cada um dos estudantes de forma separada, quando um deles foi 

chamado para ler, falar ou participar de qualquer outra forma em que fosse possível 

observar as suas competências fonológicas.  

Sendo assim, durante as aulas foram apontados vários vocábulos e expressões lidas ou 

pronunciadas pelos estudantes, em que se notou qualquer tipo de dificuldade ou desvio 

do ponto de vista fonológico. 

 

Apresentam-se, portanto, os seguintes exemplos apontados durante as aulas 

observadas.  

 

Data: 16 de outubro de 2019 

Quadro 20 – Observação 1 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 
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bancos /’bankɔs/ /’bɐnkuʃ/ 

fecham /fɛ’kam/ /’fɐʃɐw̃/ 

todas as manhãs /’tɔdas as ma’ɲas/ /’todɐz ɐʒ mɐ’ɲɐ̃ʃ/ 

pequeno /pɛ’kɛnɔ/ /pɨ’kenu/ 

ele /’ɛlɛ/ /’eɫɨ/ 

carro /’karɔ/ /’kaRu/ 

empresa /ɛm’prɛsa/ /im’prezɐ/ 

apanhar /apa’nxar/ /ɐpɐ’ɲar/ 

portuguesa /pɔrtu’geʒa/ /purtu’ɣezɐ/ 

Sintra /’ʃintra/ /’sintrɐ/ 

em Lisboa /em lis’bɔa/ /ɐj̃ liʒ’boɐ/ 

alemã /a’lɛma/ /ɐlɨ’mɐ/̃ 

olá /’ɔla/ /ɔ’lá/ 

sou /’sɔu/ /’so/ 

tenho /’tɛɲɔ/ /’tɐɲu/ 

o Pedro /ɔ ‘pɛdrɔ/ /u ‘pedru/ 

cozinheiro /kɔzi’ɲejrɔ/ /kuzi’ɲɐru/ 

gostamos /gɔ’stamɔs/ /gu’ʃtɐmuʃ/ 

começar /kɔmɛ’sar/ /kumɨ’sar/ 

quem /’kɛm/ /’kɐ̃j/ 

telefone /tɛlɛ’fonɛ/ /tɨlɨfɔnɨ/ 

filho /’fiʎɔ/ /’fiʎu/ 
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Data: 23 de outubro de 2019 

Quadro 21 – Observação 2 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

bem /’bɛm/ /’bɐ̃j/ 

chamar /tʃa’mar/ /ʃɐ’mar/ 

estou /’estɔu/ /’ʃto/ 

falam /fa’lam/ /’faɫɐ̃w/ 

casado /ka’sadɔ/ /kɐ’zadu/ 

estudante /ɛstu’dantɛ/ /ʃtu’dɐntɨ/ 

rua /’rua/ /’Ruɐ/ 

polícia /pɔli’sija/ /pu’lisjɐ/ 

dezanove  /dɛza’nɔvɛ/ /dɨzɐ’nɔvɨ/ 

você /vɔ’sɛ/ /vɔ’se/ 

português9 /pɔrtu’gɛs/ /purtu’ɣeʃ/ 

realizar /rɛali’zar/ /Rɨjɐli’zar/ 

exposição /ɛksposi’saɔ/ /ɐʃpuzi’sɐ̃w/ 

professores /prɔfɛ’ʃorɛs/ /prufɨ’sorɨʃ/ 

mesa /’mɛsa/ /’mezɐ/ 

baixo /’bajʒɔ/ /’bajʃu/ 

 

 

 

9 No sistema fonológico esloveno o circunflexo em cima do E, marca um som aberto, ao contrário do 
que ocorre em português 
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Data: 25 de outubro de 2019 

Quadro 22 – Observação 3 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

muito /’mujtɔ/ /’mũjtu/ 

escola /ɛs’kola/ /’ʃkɔlɐ/ 

José /xɔ’se/ /ʒu’zɛ/ 

Rita /’rita/ /’Ritɐ/ 

janela /’ʒanela/ /ʒɐ’nɛlɐ/ 

sentado /’sɛntadɔ/ /’sẽtadu/ 

jornal /’jɔrnal/ /’ʒurnaɫ/ 

cinema /’sinɛma/ /si’nemɐ/ 

três  /’trɛs/ /’treʃ/ 

candeeiro /kandɛ’ɛirɔ/ /kɐndi’ɐru/ 

desculpe /dɛ’skulpɛ/ /dɨ’ʃkulpɨ/ 

jardim /’ʒardim/ /ʒɐr’dĩm/ 

 

Data: 6 de novembro de 2019 

Quadro 23 – Observação 4 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

as paredes /as pa’redɛs/ /ɐʃ pɐ’redɨʃ/ 

espelho /ɛs’pɛljɔ/ /’ʃpɐʎu/ 

centro /’sɛntrɔ/ /’sẽtru/ 
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gosto (nome) /’gustu/ /’goʃtu/ 

de manhã /dɛ ‘manxa/ /dɨ mɐ’ɲɐ̃/ 

televisão /tɛlɛvi’saɔ/ /tɨlɨvi’zɐ̃w/ 

planta /’pwanta/ /’plɐntɐ/ 

mundo /’mundɔ/ /’mũdu/ 

cão  /’kaɔ/ /’kɐ̃w/ 

isso /’iʃɔ/ /’isu/ 

borracha /bɔ’ratʃa/ /bu’Rɐʃɐ/ 

 

Data: 13 de novembro de 2019 

Quadro 24 – Observação 5 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

só10 /’so/ /’sɔ/ 

oito /’oitɔ/ /’oitu/ 

sexta /’sɛksta/ /’sɐʃtɐ/ 

médico11 /’medikɔ/ /’mɛdiku/ 

Isabel /isa’bɛl/ /izɐ’bɛɫ/ 

duche /’dutʃɛ/ /’duʃɨ/ 

nada /’nada/ /’naðɐ/ 

hospital /xospi’tal/ /ɔʃpi’taɫ/ 

 

10 No sistema fonológico esloveno o acento agudo em cima do O, marca um som fechado, ao contrário 
do que ocorre em português  
11 No sistema fonológico esloveno o acento agudo em cima do E, marca um som fechado, ao contrário 
do que ocorre em português 
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arredores /arɛ’dorɛs/ /ɐRɨ’dorɨʃ/ 

casa /’kasa/ /’kazɐ/ 

sandes /san’dɛs/ /’sɐndɨʃ/ 

ginástica /gi’nastika/ /ʒi’naʃtikɐ/ 

vezes /’vɛsɛs/ /’vezɨʃ/ 

comem /kɔ’mem/ /’kɔmɐj̃/ 

 

Data: 15 de novembro 2019 

Quadro 25 – Observação 6 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

escreve /ɛs’krɛvɛ/ /’ʃkrɛvɨ/ 

no verão /nɔ vɛ’raɔ/ /nu vɨ’rɐ̃w/ 

texto /’tekstɔ/ /’tɐʃtu/ 

serve /’sɛrvɛ/ /’sɛrvɨ/ 

traduz /tra’duz/ /trɐ’duʃ/ 

bolo /’bɔlɔ/ /’bolu/ 

responde /rɛsp’ɔndɛ/ /Rɨʃp’õdɨ/ 

conhecer /kɔnjɛ’sɛr/ /kuɲɨ’ser/ 

avião  /av’jaɔ/ /ɐv’jɐw̃/ 

eu /’ɛu/ /’eu/ 

exame /ɛks’amɛ/ /i’zamɨ/ 

chá /’tʃa/ /’ʃa/ 
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descer /dɛs’tsɛr/ /dɨʃ’ser/ 

real /rɛ’al/ /Rɨj’aɫ/ 

esqueces /ɛs’kɛsɛs/ /’ʃkɛsɨʃ/ 

 

Data: 20 de novembro de 2019 

Quadro 26 – Observação 7 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

arroz /’arɔz/ /’ɐRoʃ/ 

pudim /’pudim/ /pu’dĩm/ 

olha /’olja/ /’ɔʎɐ/ 

senhora /sin’jɔra/ /sɨ’ɲorɐ/ 

dose /’dosɛ/ /’dɔzɨ/ 

restaurante /rɛstau’rantɛ/ /Rɨʃtɐu’rɐ̃tɨ/ 

laranja /la’ranxa/ /lɐ’rɐnʒɐ/ 

bebida /bɛ’bida/ /bɨ’bidɐ/ 

 

Data: 27 de novembro de 2019 

Quadro 27 – Observação 8 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

hoje /’xojɛ/ /’oʒɨ/ 

a mesma pessoa /a ‘mesma pɛ’sɔa/ /ɐ ‘meʒmɐ ‘pɨsoɐ/ 

próxima /’proksima/ /’prɔsimɐ/ 
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estranho /ɛs’tranjɔ/ /’ʃtrɐɲu/ 

vejo /’veju/ /’vɐʒu/ 

vão /’vao/ /’vɐ̃w/ 

sem /’sɛm/ /’sɐ̃j/ 

podemos /pɔ’dɛmɔs/ /pu’demuʃ/ 

porque (conjunção) /por’kɛ/ /’purkɨ/ 

estou a fazer /ɛs’tou a fa’zɛr/ /’ʃto ɐ fɐ’zer/ 

descobre /dɛ’skɔbrɛ/ /dɨ’ʃkɔbrɨ/ 

 

Data: 11 de dezembro de 2019 

Quadro 28 – Observação 9 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

agradável /agrada’vel/ /ɐgrɐ’ðavɛɫ/ 

de /’dɛ/ /’dɨ/ 

revela /rɛ’vɛla/ /Rɨ’vɛlɐ/ 

Portugal /’portugal/ /purtu’ɣaɫ/ 

passear /pasɛ’ar/ /pɐs’jar/ 

roupa /’rɔupa/ /’Ropɐ/ 

cores /’kɔrɛs/ /’korɨʃ/  

querido /’kjɛridɔ/ /’kɨridu/ 

Joana /ʒɔ’ana/ /ʒu’ɐnɐ/ 

sala de estar /’sala dɛ ɛs’tar/ /’salɐ dɨ ‘ʃtar/ 
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fevereiro /fɛvɛ’rɛjrɔ/ /fɨvɨ’rɐru/ 

toalha /tɔ’alja/ /tu’aʎɐ/ 

novembro /nɔ’vɛmbrɔ/ /nu’vembru/ 

 

Data: 6 de janeiro de 2020 

Quadro 29 – Observação 10 

Palavra/expressão Transcrição da pronúncia 

produzida pelos estudantes 

Transcrição correta 

homem /’ɔmɛm/ /’ɔmɐ̃j/ 

presentes /prɛ’sɛntɛʃ/ /prɨ’zẽtɨʃ/ 

regularmente /rɛgular’mɛntɛ/ /Rɨgulɐr’mẽtɨ/ 

anos /’anjɔs/ /’ɐnuʃ/ 

sejas /’sɛʒaʃ/ /’sɐʒɐʃ/ 

azulejo /asu’lɛʒɔ/ /ɐzu’lɐʒu/ 

têm /’tɛm/ /’tɐ̃jɐ̃j̃/̃ 

viagem /vja’ʒɛm/ /’vjaʒɐ̃j/ 

vinte /’vintɛ/ /’vĩtɨ/ 

dê /’dɛ/ /’de/ 

celebrar /sɛlɛb’rar/ /sɨlɨb’rar/ 

rapaz /ra’paz/ /Rɐ’paʃ/ 

promessa /pro’mɛsa/ /’pru’mɛsɐ/ 

canções /kan’sɔɛʃ/ /’kɐn’sõjʃ/ 

verdade /vɛr’dadɛ/ /vɨr’daðɨ/  
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casal /ka’sal/ /kɐ’zaɫ/ 

 

Análise das observações  

Os exemplos acima apontados fazem notar que os estudantes enfrentam menos 

dificuldades nos contextos fonológicos que podem ser aprendidos com a introdução das 

regras básicas da fonética e fonologia portuguesa.  

Trata-se de exemplos em que ocorrem fonemas que seguem uma regra mais exemplar 

e fácil de memorizar, como o grafema J que em Português sempre produz a pronúncia 

do fonema /ʒ/. Mesmo assim, houve poucos casos em que os estudantes pronunciaram 

o grafema J como /j/ (jornal, hoje), pois é assim que o grafema é lido em esloveno. Foi 

pronunciado de forma correta também o grafema C com as vogais que lhe seguem. Se 

a letra C for seguida pelas vogais /a/, /u/ ou /o/, produz o fonema /k/ na pronúncia 

(casa, curto, cor = /’kazɐ/, /’kurtu/, /’kor/). Porém, se for seguida pelas vogais /e/ e /i/, 

produz a pronúncia da consoante /s/ (cima, cedo = /’simɐ/, /’sedu/). Essas distinções 

parecem bem claras aos aprendentes desde as primeiras aulas, tal como no caso de 

dígrafos consonânticos. Os grafemas <lh> e <nh> foram, tirando algumas exceções, 

pronunciados como fonemas /ʎ/e /ɲ/, portanto, de forma correta. Isso aconteceu 

também com os dígrafos <que> e <qui> que não foram lidos como /kue, kui/, mas de 

forma correta /ke, ki/. Mesmo assim, houve dificuldades no caso do grafema <ch> que 

às vezes foi pronunciado como /k/ ou /tʃ/ em vez de /ʃ/. Os estudantes tampouco 

tiveram dificuldades em pronunciar a cedilha /ç/ com o fonema /s/. 

Contudo, surgiram dificuldades a vários níveis fonológicos evidentes.  

Em primeiro lugar, os aprendentes tinham a tendência a pronunciar quase todas as 

vogais /o/ e /e/ átonas como muito abertas. Na maioria das vezes o estudante esloveno 

optou pela pronúncia da vogal /ɛ/ em quase todas as posições átonas onde no português 

europeu ocorrem reduções vocálicas e seria correto utilizar /ɨ/ ou até completamente 

omitir a vogal, enquanto no caso da vogal /o/ em posições átonas foi pronunciada a 

vogal aberta /ɔ/ em vez da sua realização como /u/.  
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Em segundo lugar, a presença do grafema S foi sempre interpretada só e apenas com o 

fonema /s/ em todas as palavras (com exceção de algumas palavras terminadas em S 

em que os estudantes se lembraram de as pronunciar como /ʃ/). Às vezes ocorreu o erro 

oposto e os estudantes acabaram por pronunciar o grafema S como /ʃ/ em posição inicial 

(Sintra) ou como dígrafo <ss> (professores, isso) onde deveria surgir o fonema /s/. 

Outra dificuldade que diz respeito à pronúncia tem a ver com os sons nasais. Quase em 

todas as palavras que em português contêm vogais nasais, ditongos nasais ou 

ocorrências consonânticas nasalizadas, os estudantes eslovenos optaram pela 

pronúncia oral absoluta, até nos casos com a notação nasal explícita (manhã, alemã).  

As variedades do grafema X também causaram bastantes dúvidas. Os estudantes na 

maioria das vezes pronunciavam o grafema com o fonema /ks/ (no caso de exposição), 

poucas vezes optaram também pela pronúncia de outro fonema qualquer, como /ʒ/ (no 

caso de baixo), infelizmente nos contextos errados em que o grafema X na pronúncia é 

caracterizado pelo fonema /ʃ/. 

Várias dificuldades foram observadas também na presença da consoante /ɫ/ velarizada 

(/’jɔrnal/ em vez de /’ʒurnaɫ) e /R/ múltipla uvular (/’rua/ em vez de /’Ruɐ/), pois que 

ambos os fonemas não fazem parte do sistema fonológico esloveno. 

Em esloveno o acento agudo em cima dos grafemas O e E (ó, é) em termos fonológicos 

marca uma pronúncia fechada, enquanto os circunflexos (ô, ê) marcam uma pronúncia 

aberta, portanto, exatamente ao contrário do sistema fonológico esloveno. Assim 

sendo, não admira que os estudantes tenham pronunciado palavras como médico e só 

ao contrário do que seria correto, isso é, a primeira palavra com a vogal /e/ acentuada 

em vez de /ɛ/ e a segunda palavra com a vogal /o/ acentuada em vez de /ɔ/. 

Para além do aspeto da pronúncia, destaquem-se também obstáculos na realização da 

acentuação correta. Apesar da presença dos acentos agudos e outras notações nas 

palavras, às vezes os estudantes punham o acento nas sílabas erradas:  

a) óla em vez de olá  

b) éstou em vez de estou  
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c) aléma em vez de alemã 

d) fechám em vez de fecham 

e) járdim em vez de jardim 

f) policía em vez de polícia 

g) cínema em vez de cinema 

No entanto, é preciso sublinhar que nas últimas aulas observadas o progresso nas 

competências dos estudantes foi notável. Começavam a pronunciar os grafemas S em 

posição final como /ʃ/ e não tinham quase mais nenhumas dificuldades em produzir os 

fonemas corretos dos grafemas como J ou em omitir a pronúncia do grafema H. 

Continuavam, porém, a ter bastantes dificuldades em pronunciar de forma correta 

quase todas as vogais em posições átonas (também algumas tónicas) e em produzir sons 

nasais em todos os contextos em que surgem. 

Os exemplos referidos nas tabelas acima já apresentam uma imagem mais técnica e 

quantitativa das dificuldades observadas. Ainda assim, é apenas a fase seguinte que 

poderá revelar de forma mais pormenorizada, precisa e estruturada as dificuldades 

fonológicas dos estudantes. 

 

2.6.3. Fase final – teste fonológico  

A última fase é a fase central do estudo metodológico desta tese. 

O teste fonológico, elaborado, preparado e executado por mim é a base metodológica 

fundamental desta tese que poderá mostrar de forma mais objetiva, plausível e válida 

as dificuldades fonológicas dos estudantes. 

Trata-se portanto de um material autêntico, produzido com o objetivo de observar e 

constatar as dificuldades fonológicas dos estudantes, todos do nível inicial A1 da 

unidade curricular Português 1, no Português Europeu depois de um semestre da 

exposição ao português e perceber as suas dificuldades em produzir vários fonemas 
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através de uma lista de palavras, frases, expressões que lhes foi oferecida em forma do 

teste (ficha de trabalho).12 

As competências fonológicas dos estudantes nesse nível de proficiência foram 

observadas a vários planos: 

Exercício 1: palavras separadas, a capacidade de pronunciar uma palavra determinada 

Exercício 2: palavras em pares, a capacidade de pronunciar duas ou mais palavras 

fonologicamente distintas, a capacidade de distinguir fonologicamente entre mais 

vocábulos 

Exercício 3: frases completas (afirmativas e interrogativas), a capacidade de produzir a 

pronúncia e a entoação corretas, o ritmo. 

Exercício 4: texto escrito, a capacidade de ler o texto, tendo em consideração todas as 

características prosódicas (entoação, ritmo, rapidez, correção da leitura). 

Os exercícios um e dois centram-se numa apresentação de todos os fonemas e da 

pronúncia de forma mais pormenorizada, enquanto os exercícios três e quatro oferecem 

mais uma imagem a nível textual e global. 

O teste foi realizado nos dias 8, 10 e 15 de janeiro e mostrou o conhecimento fonológico 

dos estudantes depois das aulas do primeiro semestre de Português. 

Os estudantes incluídos no teste são todos do nível A1 de proficiência e estão divididos 

em dois grupos. Todos tiveram quatro aulas de Português por semana (dois dias com 

duas aulas cada). 

O teste foi realizado de forma individual com a utilização do telemóvel através da 

gravação de cada um dos estudantes a pronunciar e ler as palavras, as frases e o texto 

apresentados, com a sua prévia autorização. 

Após a apresentação do teste fonológico e os resultados obtidos dos estudantes será 

preciso analisar quais parecem ser os pontos fonológicos menos e mais problemáticos 

para estudantes eslovenos, tendo em conta também as hipóteses apresentadas e 

 

12 O teste fonológico completo pode ser encontrado em anexos (11) 
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descritas no subcapítulo Semelhanças e dissemelhanças entre os dois sistemas e 

dificuldades esperadas na diferenciação. Tentar-se-á constatar também quais poderiam 

ser os motivos principais que influenciam a competência fonológica dos estudantes, 

tendo em conta a metodologia de: 

- dados pessoais dos estudantes: nome, apelido, idade, curso de estudo, língua materna 

- influências e interferências de outras línguas que o estudante fala 

 

Neste ponto, é preciso realçar também que o léxico e a gramática utilizados no teste 

podem nem sempre coincidir necessariamente com o nível em que os estudantes se 

encontram, tal como algumas frases utilizadas podem não ter sentido do ponto de vista 

semântico, pois que o foco do trabalho está exclusivamente na identificação dos aspetos 

fonológicos. 

Embora a variedade do Português Europeu seja a forma de ensino oficial no Leitorado 

de Português na Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana e embora todas as 

aulas tenham sido dadas nessa variedade, quer por mim, quer pelas docentes, o 

estudante pode, obviamente, usar qualquer uma das duas variedades na realização do 

teste fonológico, enquanto respeitar as normas dessa precisa variedade e for 

consistente na sua utilização. 

 

Objetivos e hipóteses 

Antes da realização do teste fonológico era preciso apresentar qual o objetivo de cada 

um dos exercícios que fazem parte do teste e prever quais poderiam ser as potenciais 

dificuldades fonológicas dos estudantes em cada uma das tarefas. Na maioria dos casos, 

os objetivos apresentados coincidem com as hipóteses, visto que os objetivos estão 

focados nas dificuldades esperadas. 

Os primeiros dois exercícios centram-se em determinados exemplos de forma 

pormenorizada, chamando a atenção para todos os aspetos fonológicos das palavras e 

da sua pronúncia, enquanto os últimos dois exercícios fornecem uma imagem a nível 
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global e completa, sendo orientados mais para as características prosódicas durante a 

realização da leitura do que em determinados fonemas de forma específica. 

 

Exercício 1 

No exercício um verificar-se-á a presença de vários aspetos fonológicos com base numa 

única palavra, portanto a atenção será chamada para todas as características 

fonológicas de cada uma das palavras apresentadas e pronunciadas pelo estudante. O 

foco estará sobretudo na pronúncia e na acentuação de cada palavra e em todos os 

fonemas que compreende. 

Entre os fonemas que serão observados especificamente porque poderiam causar mais 

dificuldades estão:  

- fonemas nasais; vogais (átonas e tónicas), consoantes e ditongos 

- vogal tónica oral /ɐ/ 

- vogais em posição átona não final 

- vogais átonas em posição final absoluta: 

- consoantes fricativas /s/, /z/, /ʃ/ e /ʒ/ 

- consoante /l/ 

- consoante múltipla uvular /R/ 

- consoantes /ʎ/ e /ɲ/  

 

Exercício 2 

O objetivo do exercício 2 é observar a capacidade de o estudante distinguir entre os 

pares de duas ou mais palavras fonologicamente parecidas e mesmo assim distintas, às 

vezes apenas por um traço mínimo, a vários níveis fonológicos: 

- presença oral vs presença nasal 

-  /r/ vs /R/ 
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- /o/ vs /ɔ/ 

- /e/ vs /ɛ/ vs /ɨ/ 

- /ʃ/ vs /ʒ/ 

- /s/ vs /ʃ/ vs /ks/ 

Prevê-se, portanto, que o estudante poderia enfrentar dificuldades em distinguir os 

fonemas acima indicados. 

Neste ponto é preciso destacar que a capacidade de produzir um determinado fonema 

está fortemente relacionada com a capacidade de distinguir entre os grafemas que os 

representam (acento agudo para marcar uma vogal aberta, o circunflexo para marcar 

uma vogal fechada, o dígrafo <ch> para marcar o fonema /ʃ/, <ç> para marcar /s/ ou 

<que> e <qui> para marcar /k/ etc.). 

 

 

Exercício 3 

No exercício 3 será observada a capacidade de ler frases inteiras. Assim sendo, para além 

da pronúncia, nesta tarefa considerar-se-á também a entoação e o ritmo que o 

estudante utiliza. 

Pode antecipar-se que o estudante esloveno não terá grandes dificuldades em utilizar o 

ritmo adequado nas frases, mesmo que esse possa ser definidamente mais lento em 

comparação com o ritmo natural presente no Português Europeu. Porém, o estudante 

poderia ter dificuldades em seguir uma entoação oportuna, sobretudo no caso das 

frases interrogativas. 

A nível fonológico, o estudante enfrentará obstáculos em pronunciar todas as palavras 

das frases que incluem fonemas nasais e em fechar as vogais átonas, pois que não ocorre 

o mesmo na sua língua materna. Não lhe será fácil produzir cadeias consonânticas com 

presença elevada dos fonemas /ʃ/ e /ʒ/ que se seguem. 

Observar-se-á, portanto: 
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- ritmo e entoação 

- presença das nasais 

- vogais em posição átona 

- encontros consonânticos 

 

Exercício 4 

No último exercício averiguar-se-á a capacidade de ler um texto com o objetivo de obter 

uma imagem mais ampla de todas as competências e dificuldades fonológicas dos 

estudantes e a sua realização de leitura depois de um semestre de aulas de Português. 

O estudante tinha tempo para ler o texto em silêncio em primeiro lugar. Após a primeira 

leitura em silêncio, a gravação foi ativada e o estudante começou a ler em voz alta, 

prestando atenção a todos os aspetos fonológicos. 

A observação desta tarefa será feita a nível global, de vários pontos de vista: 

- ritmo 

- entoação 

- fluidez de leitura 

- pronúncia das vogais nasais 

- pronúncia das outras vogais 

- encontros consonânticos 

- determinados fonemas 

- outras dificuldades 

Espera-se que o estudante leia com um ritmo mais desacelerado e com uma entoação 

típica da sua língua materna, e que ainda não seja capaz de apresentar uma leitura 

fluente. No que diz respeito aos fonemas de determinadas palavras, as dificuldades mais 

percetíveis mostrar-se-ão na pronúncia dificultada das nasais e das vogais em posição 

átona. Para além disso, também neste caso, serão evidentes as dificuldades em produzir 
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várias consoantes seguidas numa frase e em pronunciar de forma correta determinados 

fonemas inexistentes na sua própria língua. 

 

Apresentação do teste fonológico e resultados 

Antes de começarem a ler o teste fonológico que lhes foi entregue numa ficha de 

trabalho, os estudantes tiveram de preencher a ficha com as informações básicas: nome, 

apelido, idade, curso, língua materna e outras línguas que falam. Em primeiro lugar, 

tiveram tempo suficiente para lerem os exercícios em silêncio. Quando ficaram prontos, 

começaram a ler, chamando a atenção para a pronúncia das palavras, expressões, frases 

e o texto final. Durante a realização da leitura foram gravados com o gravador de voz do 

telemóvel. 

 

Gráfico 1 – Nacionalidade dos estudantes 

 

O teste fonológico foi realizado por 24 estudantes, dos quais 22 da nacionalidade 

eslovena, uma estudante de nacionalidade montenegrina e um estudante polaco. O 

padrão obtido foi, portanto, bastante homogéneo e pôde centrar-se principalmente nas 

dificuldades fonológicas dos aprendentes eslovenos. 
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Gráfico 2 – Língua materna dos estudantes 

  

22 estudantes escreveram que o esloveno é a sua língua materna, uma estudante 

definiu a sua língua materna como servo-croata e um estudante apontou o polaco como 

a sua língua materna. 

Gráfico 3 – Disciplinas estudadas pelos estudantes 

  

8 estudantes estudam espanhol, 5 estudantes estudam francês, 4 estudantes estudam 

inglês, 4 estudantes literatura comparada, 4 estudantes estudam pedagogia e 

andragogia, 2 estudantes estudam tradução em inglês e francês, 2 estudantes estudam 

geografia, 2 estudantes estudam filosofia, 1 estudante estuda coreano, 1 estudante 

antropologia, 1 estudante estuda etnologia com antropologia cultural e 1 estudante 
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estuda história. Neste ponto é preciso apontar que a maioria dos estudantes estuda dois 

cursos. Alguns deles são de licenciatura, outros de mestrado. 

 

Gráfico 4 – Línguas estrangeiras faladas pelos estudantes 

 

Entre as línguas que não eram maternas, todos os 24 estudantes do teste falam inglês, 

mais 6 falam espanhol (para além dos 8 que o estudam), mais 3 falam francês (para além 

dos 7 que já estudam francês; 5 como área de linguística, 2 como tradução), 6 

estudantes falam italiano (nenhum deles estuda italiano), 4 estudantes falam alemão 

(nenhum deles estuda alemão), 2 estudantes falam croata, 1 estudante fala turco e 1 

estudante fala coreano. 

 

Segue a apresentação de todos os exercícios do teste e os resultados obtidos dos áudios 

com as análises respetivas. 

Todos os áudios, ou seja, as gravações podem ser encontradas no vídeo em anexos (12). 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

inglês

espanhol

francês

italiano

alemão

croata

turco

coreano

Línguas estrangeiras faladas pelos estudantes



103 

Exercício 1 

Palavras apresentadas: cão, espelho, mão, comem, terreirinho, perceber, 

desinteressado, decente, amam, falar, mel, força, leal, arrasar, hoje, jogo, reagir, nascer, 

saber, mouro. 

 

1) cão  

Pronúncia oral sem ditongo: 

/’kaɔ/: 4 estudantes 

/’tʃaɔ/: 1 estudante 

Pronúncia oral com ditongo: 

/’kaw/: 7 estudantes 

/’saw/: 1 estudante 

Pronúncia nasal sem ditongo: 

/’sɐ̃ɔ /: 1 estudante 

/’kɐ̃ɔ/: 4 estudantes (um deles polaco, sabe pronunciar a nasal mas não pronuncia O 

final como /u/) 

Pronúncia nasal com ditongo: 

/’sɐ̃w/: 1 estudante 

opção correta: /’kɐ̃w/: 5 estudantes (1 estudante de francês + 4 que apontaram francês 

como uma língua que sabem falar) 

comentário: Nota-se que apenas 5 dos 24 estudantes pronunciaram a palavra de forma 

correta (nasal). Pode presumir-se, portanto, que a sua competência de produzir tais 

fonemas é devida aos conhecimentos do francês, onde a presença das nasais é evidente. 
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2) espelho 

Acentuação na última sílaba: 

/ɛspɛ’lju/: 1 estudante 

Acentuação na segunda sílaba: 

/ɛs’pɛljɔ/: 3 estudantes 

/ɛs’pɛlju/: 7 estudantes 

/ɛs’peljɔ/: 1 estudante 

/ɛs’pɛjlu/: 1 estudante 

/ɛʃ’pɛlju/: 1 estudante 

/ɛʃ’pɛljɔ/: 1 estudante 

/ɛs’pɛʎu/: 1 estudante (estudante polaco) 

/ʃp’ɛljɔ/: 1 estudante 

/ʃp’ɛlju/: 4 estudantes 

/ʃp’ɛʎu/ - (opção correta em algumas regiões de Portugal): 3 estudantes  

opção correta - padrão: /ʃp’ɐʎu/: 0 

comentário: Mostram-se dificuldades dos estudantes eslovenos em produzir a 

consoante ʎ e a vogal ɐ devido à inexistência desses fonemas em esloveno. Apenas 4 

estudantes pronunciaram a consoante ʎ, entre os quais um polaco, enquanto a vogal ɐ 

não foi produzida por nenhum dos estudantes. Para além disso, nota-se a tendência de 

pronunciar o grafema E inicial como ɛ e a ausência das consoantes fricativas no 

segmento /sp/. Apenas 10 dos 24 estudantes utilizaram a pronúncia da consoante /ʃ/. 
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3) mão 

Pronúncia oral sem ditongo: 

/’maɔ/: 5 estudantes 

Pronúncia oral com ditongo: 

/’maw/: 9 estudantes 

Pronúncia nasal sem ditongo: 

/’mɐ̃ɔ/: 2 estudantes 

Pronúncia nasal com ditongo: 

opção correta: /’mɐ̃w/: 8 estudantes (5 são estudantes de francês, 1 estudante fala 

francês, mas não o estuda, um estudante é polaco) 

comentário: Também neste caso pode notar-se que os fonemas nasais foram 

pronunciados de forma correta quase exclusivamente pelas estudantes que têm 

conhecimentos da língua francesa. Mais de metade dos estudantes (14) pronunciaram 

a palavra de forma oral. 

 

4) comem 

Acentuação na última sílaba, pronúncia oral: 

/kɔ’mem/: 3 estudantes 

/kɔ’mɛm/: 4 estudantes 

Acentuação na última sílaba, pronúncia nasal: 

/kɔ’mɐ̃j/ (comém): 6 estudantes (entre os quais há uma estudante de francês e mais 

uma estudante que fala francês) 

Acentuação na primeira sílaba, pronúncia oral: 

/’kɔmɛm/: 8 estudantes 

Acentuação na primeira sílaba, pronúncia nasal: 
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opção correta: /’kɔmɐ̃j/: 3 estudantes (2 são estudantes de francês) 

comentário: Para além da presença nasal, os estudantes também enfrentaram 

dificuldades em acentuar a palavra na sílaba correta. A pronúncia oral surgiu no caso de 

15 estudantes. Os restantes 9 pronunciaram o ditongo nasal no final da palavra, mas no 

caso de 6 estudantes esse foi acentuado. Apenas 3 estudantes pronunciaram a palavra 

com acento na primeira sílaba, portanto, de forma correta. 

 

5) terreirinho  

/tɛrɛj’rinjɔ/: 5 estudantes 

/tɛrɛj’rinju/: 8 estudantes 

/tɛrɛj’rɛnju/: 1 estudante 

/tɛrɛj’rinxu/: 1 estudante 

/tɛRɛj’rinju/: 5 estudantes (entre estes há 3 estudantes de francês e 1 que fala francês) 

/tɛRɛj’rinjɔ/: 1 estudante 

/tɛRɛj’Rinju/: 2 estudantes 

/tɨrɨj’rinjɔ/: 1 estudante 

opção correta: /tɨRɐj’riɲu/: 0 

comentário: Devido à presença elevada dos fonemas que não existem na língua 

eslovena, podem notar-se muitas dificuldades fonológicas a vários níveis. Apenas 8 

estudantes pronunciaram a consoante R múltipla uvular, entre os quais 4 falam francês. 

Quase todos os estudantes pronunciaram as grafias E como vogais abertas /ɛ/ em vez 

de /ɨ/ e muitos deles pronunciaram o grafema O final como /ɔ/. Não foram produzidas 

nem a vogal /ɐ/ nem a consoante /ɲ/. Por todos aspetos apresentados parece óbvio que 

nenhum estudante pronunciou a palavra de forma completamente correta de acordo 

com a norma padrão. Porém, todos menos um pronunciaram o ditongo ɛj presente no 

português setentrional. 
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6) perceber 

/pɛrsɛb’ɛr/: 16 estudantes (7 destes são estudantes de espanhol, 1 estudante que fala 

espanhol e 1 estudante que fala italiano)  

/pɛrsɨb’ɛr/: 1 estudante (estudante polaco)  

/pɛrsɛb’er/: 2 estudantes 

/pɛRsɛb’ɛr/: 1 estudante (de francês) 

/pɛrʃɛb’ɛr/: 1 estudante 

/pɛrsɨb’er/: 1 estudante 

/pɛrsib’ir/: 1 estudante 

/pɨrsɨb’ɛr/: 1 estudante 

opção correta: /pɨrsɨb’er/: 0 

comentário: O teste mostrou que uma grande maioria dos estudantes tem a tendência 

a pronunciar as vogais em posição átona como /ɛ/ em vez de /ɨ/ como seria correto 

neste caso. Isso acontece também na pronúncia da vogal tónica da palavra. Como muitas 

estudantes já têm conhecimentos e, portanto, interferências de espanhol, a pronúncia 

torna-se ainda mais vocalmente aberta.  

 

7) desinteressado 

/dɛsintɛrɛs’adu/: 5 estudantes 

/dɛsintɛrɛs’adɔ/: 2 estudantes (uma delas fala espanhol) 

/dɛzintɛrɛs’adɔ/: 4 estudantes 

/dɛzintɛrɛs’adu/: 8 estudantes 

/dɛʒintɛrɛs’adu/: 1 estudante 

/dɛzintɛrɛz’adu/: 1 estudante 

/dɛsintɛrɛsad’aw/: 1 estudante 
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/dɨzintɛrɛs’adu/: 2 estudantes 

opção correta: /dɨzĩtɨrɨs’aðu/: 0 

comentário: Mais uma vez pode notar-se que quase em todos os casos os estudantes 

acabaram por pronunciar as vogais átonas como abertas /ɛ/ em vez de se limitar a /ɨ/ 

ou à sua omissão completa, e /ɔ/ em vez de /u/ em posição final da palavra. Para além 

disso, o primeiro grafema S que neste caso corresponde ao fonema /z/ não foi 

pronunciado desta forma por 8 estudantes. Finalmente, nenhum dos estudantes 

pronunciou a vogal nasal /ĩ/. 

 

8) decente 

Pronúncia oral: 

/dɛ’sɛntɛ/: 6 estudantes (entre estes há uma estudante de espanhol, uma que não 

estuda espanhol, mas fala, uma que fala italiano e um estudante polaco) 

/dɛ’sɛntɨ/: 11 estudantes  

/dɛ’tʃɛntɨ/: 1 estudante (a estudante fala italiano) 

/dɨ’sɛntɨ/: 2 estudantes 

/dɨ’sentɨ/: 1 estudante 

Pronúncia nasal: 

/dɛ’sẽtɨ/: 3 estudantes (duas estudantes são de francês) 

opção correta: /dɨ’sẽtɨ/: 0 

comentário: Tal como nos exemplos do teste apresentados acima também neste caso 

houve uma grande tendência da pronúncia aberta de todas as vogais presentes. No caso 

de alguns estudantes isso pode ser identificado devido às suas interferências com a 

língua espanhola ou italiana. Ainda assim, é evidente que se trata de uma tendência 

geral dos estudantes eslovenos nestes contextos. Apesar das dificuldades de fechar as 

vogais em posições átonas, 11 estudantes conseguiram fazê-lo em posição final absoluta 
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e produzir a pronúncia de /ɨ/. No caso de apenas 3 estudantes notou-se a produção da 

vogal nasal /ẽ/. 

 

9) amam 

Acentuação última sílaba - pronúncia oral: 

/am’am/: 7 estudantes 

Acentuação última sílaba - pronúncia nasal: 

/am’ɐw̃/: 2 estudantes (as duas de francês) 

Acentuação primeira sílaba - pronúncia oral:  

/’amam/: 8 estudantes 

Acentuação primeira sílaba - pronúncia nasal: 

/’amɐw̃/: 7 estudantes (entre os quais 3 estudantes de francês) 

opção correta: /’ɐmɐ̃w/: 0 

comentário: O ditongo nasal foi produzido quase somente pelas estudantes que têm 

conhecimentos do francês. Mais de metade dos estudantes (15) pronunciou a palavra 

de forma oral. Dos restantes estudantes 9 estudantes, 2 erraram na sílaba acentuada da 

palavra, enquanto 7 estudantes, apesar de terem utilizado o ditongo nasal e terem posto 

o acento na sílaba correta, não pronunciaram a vogal /ɐ/. A última também neste caso 

não foi pronunciada por nenhum estudante. 

 

10) falar 

/fa’lar/: 13 estudantes  

/fa’ɫar/: 7 estudantes 

/fa’laɻ/: 1 estudante (de inglês) 

opção correta: /fɐ’lar/: 3 estudantes 
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comentário: A maioria dos estudantes teve dificuldades em produzir a pronúncia da 

consoante /l/ em português, pois que em esloveno o /l/ é bem diferente. Mesmo assim, 

3 estudantes conseguiram pronunciar a palavra de forma completamente correta, 

utilizando também a vogal /ɐ/ em posição átona. 

 

11) mel  

/’mɛl/: 14 estudantes 

/’mel/: 6 estudantes 

/’meɫ/: 1 estudante 

opção correta: /’mɛɫ/: 3 estudantes 

comentário: A palavra foi pronunciada de forma correta por apenas 3 estudantes. Neste 

caso mostrou-se a tendência de os estudantes pronunciarem a vogal E tónica como 

aberta /ɛ/ na maioria dos casos. Porém, o que os fez errar mais foi a pronúncia da 

consoante /ɫ/ que se notou em apenas 4 casos entre todos os 24 estudantes. 

 

12) força 

Acentuação primeira sílaba: 

/’fɔrsa/: 12 estudantes 

/’forsa/: 9 estudantes 

/’fɔrsɐ/: 2 estudantes 

Acentuação última sílaba: 

/fɔr’sa/: 1 estudante (de francês) 

opção correta: /’forsɐ/: 0 

comentário: Mais de metade dos estudantes pronunciou a palavra com uma vogal /ɔ/ 

tónica aberta, enquanto apenas 9 estudantes utilizaram a vogal /o/. Uma das estudantes 

pronunciou a palavra na última sílaba, o que pode ser uma interferência da acentuação 
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em francês, visto que é uma língua falada pela estudante. Apenas 2 estudantes 

produziram a pronúncia da vogal /ɐ/. Mesmo assim, nenhum estudante pronunciou a 

palavra de forma correta a todos os níveis apresentados. 

 

13) leal 

/lɛ’al/: 17 estudantes 

/lɨ’al/: 1 estudante 

/lɨ’aɫ/: 1 estudante 

/lɛ’aɫ/: 3 estudantes 

/’lɛl/: 1 estudante  

opção correta: /li’aɫ/: 1 estudante 

comentário: Como normalmente as vogais em posições átonas em esloveno são abertas 

/ɛ/, pode notar-se novamente a mesma ocorrência. 17 estudantes utilizaram a vogal /ɛ/ 

em vez da /i/ que seria correta neste caso. Apenas 5 estudantes pronunciaram a /ɫ/ final. 

Em total, apenas um estudante acabou por realizar a opção correta. 

 

14) arrasar 

/ara’sar/: 11 estudantes 

/ara’zar/: 1 estudante (estudante polaco) 

/aRa’sar/: 8 estudantes  

/aRa’zar/: 3 estudantes (duas estudantes de francês) 

opção correta: /ɐRɐ’zar/: 1 estudante (de francês) 

comentário: As maiores dificuldades constatadas neste caso foram a produção do R 

múltipla uvular inexistente em esloveno (mesmo assim 11 estudantes conseguiram 

pronunciá-la de forma adequada), a pronúncia do fonema /s/ em vez de /z/ no caso do 

grafema S que se encontra em posição entre duas vogais (apenas 4 estudantes 
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pronunciaram o /z/) e a realização da vogal /ɐ/ que foi detetada no caso de um 

estudante só. 

 

15) hoje 

/’ojɛ/: 1 estudante 

/’xoʒɛ/: 1 estudante 

/’xɔʒɨ/: 1 estudante 

/’oʒɛ/: 4 estudantes 

/’ɔʒɨ/: 4 estudantes (entre os quais, uma estudante de francês e espanhol, uma 

estudante de francês, uma estudante montenegrina e uma estudante que fala italiano) 

opção correta: /’oʒɨ/: 13 estudantes 

comentário: Esta palavra foi pronunciada de forma completamente correta por mais de 

metade dos estudantes. Foram poucos os estudantes que pronunciaram /ɛ/ em posição 

final absoluta em vez de /ɨ/ e apenas 2 estudantes que erraram em produzir o valor 

fónico no caso do grafema H. Mesmo assim, 4 estudantes optaram pela vogal tónica 

aberta /ɔ/, o que se pode dever às interferências de vogais mais abertas em outras 

línguas acima apontadas que essas estudantes falam. 

 

16) jogo 

/’ʒɔgu/: 10 estudantes (uma estudante fala italiano, um estudante polaco) 

/’ʒogɔ/: 4 estudantes 

/’jogɔ/: 2 estudantes 

/’xɔʒu/: 1 estudante 

opção correta: /’ʒogu/: 7 estudantes 

comentário: A vogal tónica neste caso foi pronunciada como aberta /ɔ/ por 11 e como 

fechada /o/ por 13 estudantes. 18 estudantes optaram pela pronúncia de /u/ em 
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posição átona final. Apenas 3 dos 24 estudantes não pronunciaram o fonema ʒ no início, 

mas optaram pela utilização errada de outros fonemas. A palavra foi, portanto, 

pronunciada de forma totalmente correta por 7 estudantes. 

 

17) reagir 

/rɛaʒ’ir/: 11 estudantes 

/rɛax’ir/: 3 estudantes (duas estudantes de espanhol e uma estudante que fala 

espanhol) 

/Rɛax’ir/: 1 estudante 

/rɛag’ir/: 5 estudantes 

/Rɛaʒ’ir/: 3 estudantes 

/Rɨaʒ’ir/: 1 estudante (de francês) 

opção correta: /Riɐʒ’ir/: 0 

comentário: As dificuldades dos estudantes podem ser notadas a vários níveis no caso 

desta palavra. A pronúncia do R múltipla uvular em posição inicial foi realizada por 

apenas 5 estudantes. A maioria dos estudantes optou pela pronúncia das vogais /ɛ/ e 

/a/ em posição átona em vez das corretas /ɨ/ e /ɐ/. Para além disso, os fonemas como 

/x/ e /g/ foram utilizados em 9 casos em vez da consoante fricativa /ʒ/ para representar 

o grafema G seguido pela vogal /i/. 

 

18) nascer 

/naʃ’ɛr/: 5 estudantes 

/nɐʃ’ɛr/: 1 estudante (de francês) 

/nas’ɛr/: 10 estudantes 

/nas’er/: 2 estudantes 

/naz’er/: 1 estudante 
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/nask’ɛr/: 2 estudantes 

/naʃ’er/: 3 estudantes 

opção correta: /nɐʃs’er/: 0 

comentário: Nota-se que a vogal tónica foi pronunciada como aberta /ɛ/, portanto, de 

forma errada, na grande maioria dos casos (18 estudantes). Apenas 9 estudantes 

optaram pela fricativa /ʃ/, enquanto a maioria utilizou apenas a consoante /s/. Também 

neste caso a pronúncia da vogal /ɐ/ em posição átona não foi reparada em nenhum dos 

casos. 

 

19) saber 

/sab’ɛr/: 16 estudantes (7 estudantes de espanhol, mais uma falante de espanhol, o 

estudante polaco) 

/sɐb’ɛr/: 2 estudantes (uma estudante de francês) 

/sab’er/: 5 estudantes  

/ʃab’ɛr/: 1 estudante 

opção correta: /sɐb’er/: 0 

comentário: Tal como no caso da palavra anterior pode notar-se uma forte tendência 

de os estudantes eslovenos pronunciarem a vogal tónica da palavra com a vogal /ɛ/, 

portanto, aberta. Isso poderia ter acontecido também pelas interferências de várias 

estudantes com a língua espanhola em que essa seria a pronúncia correta. A presença 

da vogal /ɐ/ foi identificada na pronúncia de apenas duas estudantes, ambas de francês. 

 

20) mouro 

/’mowrɔ/: 3 estudantes 

/’morɔ/: 1 estudante 

/’mɔru/: 5 estudantes 
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/’muru/: 1 estudante 

/’murɔ/: 1 estudante 

/’mwɔru/: 1 estudante 

/’mujrɔ/: 1 estudante 

/’mowru/ - (opção correta nas regiões setentrionais de Portugal): 8 estudantes      

opção correta - padrão: /’moru/: 3 estudantes 

comentário: Como se trata de uma palavra que não compreende vários fonemas que 

poderiam ser complicados para estudantes eslovenos, pode constatar-se a pronúncia 

correta no caso de 11 estudantes, ou seja, apenas 3 estudantes, tendo em conta a 

pronúncia padrão. Mesmo assim, 13 estudantes erraram em pronunciá-la de forma 

correta, principalmente devido às tendências, já conhecidas, para articular as vogais 

abertas. 

 

ANÁLISE 1 

Nesta sequência, podem analisar-se, portanto, os seguintes aspetos. 

O exercício revelou que a nível de uma determinada palavra: 

→ a maioria dos estudantes eslovenos tem dificuldades em pronunciar os fonemas 

nasais, sejam vogais ou ditongos. 

→ no caso de muitos estudantes foram notados desvios em acentuar algumas palavras 

nas sílabas corretas (sobretudo as que contêm fonemas nasais). 

→ poucos estudantes conseguem efetuar a pronúncia da vogal oral /ɐ/, quer em posição 

tónica quer em posição átona, devido à sua ausência no sistema fonológico esloveno. 

→ existe uma tendência de os estudantes pronunciarem a grande maioria das vogais 

átonas como abertas, seja em posição final, inicial ou média. 

→ os estudantes muitas vezes não reconhecem as consoantes fricativas /ʃ/ e /ʒ/. 
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→ a articulação da consoante /l/ é dificultada por causa da sua pronúncia diferente na 

língua eslovena. 

→ na maioria dos estudantes surgem dificuldades no caso da consoante múltipla uvular 

/R/e as consoantes /ʎ/ e /ɲ/, por serem todas inexistentes no sistema fonológico 

esloveno. 

 

Exercício 2 

Pares de palavras fonologicamente distintivos: 

pão – pau tem – têm rede – farol – bairro avó – avô 

ele – ela existir – extinguir sé – sê – se   vasco – mesmo  

máximo – táxi copo – bolo passa – casa – taça médico – selo 

chegar – acordar guerra – gelo – ganso quero – quarto – quinto chuva – ciúme 

 

1) pão – pau 

Pronúncia oral – pronúncia oral: 

/’paw/ - /’paw/: 7 estudantes 

/’paɔ/ - /’paw/: 3 estudantes 

Pronúncia oral – pronúncia nasal: 

/’paw/ - /’pɐ̃w/: 2 estudantes 

Pronúncia nasal – pronúncia nasal: 

/pɐ̃w/ - /’pɐ̃w/: 2 estudante (um deles é o estudante polaco) 

Pronúncia nasal – pronúncia oral: 

opção correta: /‘pɐ̃w/ - /’paw/: 10 estudantes (3 estudantes de francês) 
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comentário: Nota-se, portanto, a pronúncia oral absoluta no caso de 10 estudantes, os 

outros pronunciam quer de forma misturada quer de forma correta. 

 

2) tem – têm 

Pronúncia oral – pronúncia oral 

/’tem/ - /’tɛjɛm/: 2 estudantes 

/’tɛm/ - /’tem/: 1 estudante 

/’tɛm/ - /’tɨm/: 1 estudante 

/’tɛm/ - /’tajm/: 1 estudante 

/’tɛm/ - /’tɛjɛm/: 1 estudante 

/’tɛm/ - /’tajam/: 1 estudante 

/’tɛm/ - /taj’am/: 1 estudante 

/’tajm/ - /taj’ajm/: 2 estudantes 

/’tam/ - /’tajam/: 1 estudante 

Pronúncia oral – pronúncia nasal: 

/’tem/ - /’tɐ̃j/̃: 3 estudantes 

/’tɛm/ - /’tɐ̃jɐ̃̃j/: 2 estudantes 

Pronúncia nasal – pronúncia oral: 

/’tɐ̃jɐ̃j̃/ - /’tajm/: 1 estudante 

/’tɐ̃j/̃ - /’tem/: 1 estudante 

Pronúncia nasal – pronúncia nasal: 

/’tɐ̃jɐ̃j̃/ - /’tɐ̃j/̃: 1 estudante 

opção correta: /’tɐ̃j/̃ - /’tɐ̃jɐ̃̃j/: 5 estudantes (2 estudantes de francês, estudante polaco) 
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comentário: Nota-se a pronúncia oral absoluta no caso de 11 estudantes, os outros 

pronunciam quer de forma misturada quer de forma correta. Os estudantes da 

licenciatura ou do mestrado em francês parecem ter menos dificuldades em produzir os 

fonemas nasais, pronunciando assim as duas palavras de forma correta. 

 

3) rede – farol – bairro 

/’rɛdɛ/ - /far’ol/ - /’bajru/: 5 estudantes 

/’rɛdɛ/ - /far’ɔl/ - /’bajRɔ/: 2 estudantes 

/’rɛdɨ/ - /far’ɔl/ - /bajrɔ/: 1 estudante 

/’rɛdɨ/ - /faR’ɔl/ - /bajRɔ/: 1 estudante 

/’rɛdɨ/ - /far’ol/ - /’bajru/: 2 estudantes 

/’redɛ/ - /far’ol/ - /’bajru/: 4 estudantes 

/’redɨ/ - /far’ol/ - /’bajru/: 1 estudante 

/’redɨ/ - /far’ol/ - /’bajRu/: 1 estudante 

/’Rɛdɨ/ - /far’ol/ - /’bajRu: 1 estudante 

/’Rɛdɨ/ - /farɔl/ - /’bajRu/: 2 estudantes 

/’Rɛdɨ/ - /faR’ol/ - /’bajRu/: 3 estudantes (todas estudantes de francês) 

/’Redɨ/ - /far’ol/ - /’bajRu/: 1 estudante 

opção correta: /’Reðɨ/ - /fɐr’ɔɫ/ - /’bajRu/: 0 

comentário: A grande maioria dos estudantes (17) não realizou a pronúncia da 

consoante R múltipla uvular em contextos fonológicos adequados, 5 destes não 

pronunciaram esta consoante nem na primeira nem na última palavra apresentada. A 

primeira palavra foi pronunciada de forma completamente correta apenas por um 

estudante. A dificuldade notou-se, para além da consoante já referida, em pronunciar 

as duas vogais de forma aberta. No caso da última palavra houve menos dificuldades em 

fechar a pronúncia em posição final, visto que apenas 5 estudantes pronunciaram a 
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vogal o final como /ɔ/. No caso da segunda palavra nota-se sobretudo a ausência da 

vogal /ɐ/ e a consoante ɫ final. 

 

4) avó – avô  

Acentuação na primeira sílaba: 

/’avɔ/ - /’avɔ/: 3 estudantes 

/’avu/ - /’avu/: 3 estudantes 

/’avu/ - /’avɔ/: 2 estudantes 

/’avu/ - /’avɨ/: 1 estudante 

/’avɨ/ - /’avɔ/: 1 estudante 

Acentuação na primeira e na última sílaba: 

/a’vo/ - /’avɔ/: 3 estudantes 

/’avɔ/ - /a’vɔ/: 2 estudantes  

/a’vɔ/ - /’avu/: 2 estudantes 

Acentuação sempre na última sílaba: 

/a’vo/ - /a’vo/: 1 estudante 

/a’vo/ - /a’vɨ/: 1 estudante 

/a’vo/ - /a’vɔ/: 4 estudantes 

opção correta: /a’vɔ/ - /a’vo/: 1 estudante 

comentário:  Por muito simples que estes dois vocábulos pareçam para um falante 

português, os estudantes eslovenos neste caso erraram a vários níveis fonológicos. A 

maioria dos estudantes (17) enganou-se na acentuação de pelo menos uma das duas 

palavras. 10 estudantes pronunciaram as duas palavras com acento na primeira sílaba, 

enquanto 7 estudantes acabaram por articular uma das palavras na primeira sílaba e a 

outra na segunda, ou seja, última sílaba. Apenas 7 estudantes não se confundiram na 
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acentuação das ambas palavras, dos quais uma estudante só articulou tudo de forma 

correta, utilizando as vogais corretas. 4 estudantes acabaram por confundir a abertura 

das vogais entre as duas palavras. Isto pode ter ocorrido devido a uma noção diferente 

das mesmas notações. Acontece que no sistema fonológico esloveno o circunflexo 

marca uma articulação de vogal aberta e o acento agudo uma articulação fechada, 

portanto exatamente o contrário do que ocorre em português. 

 

5) ele – ela 

/’ɛlɛ/ - /’ɛla/: 10 estudantes 

/’ɛlɨ/ - /’ɛla/: 9 estudantes 

/’ɛli/ - /’ɛla/: 2 estudantes 

/’ɛlɨ/ - /’ɛlja/: 1 estudante (fala espanhol) 

/’elɨ/ - /’ela/: 1 estudante 

/’eli/ - /’ɛla/: opção correta na variedade brasileira13 : 1 estudante 

opção correta - padrão : /’elɨ/ - /ɛlɐ/: 0 

comentário: Quase todos os estudantes optaram pela pronúncia da vogal /ɛ/ aberta 

como vogal tónica nas duas palavras, enquanto no caso das vogais átonas a vogal /ɨ/ foi 

corretamente produzida por 11 estudantes, enquanto a realização da vogal /ɐ/ não foi 

assinalada em nenhum dos estudantes. Mesmo assim, uma estudante pronunciou o par 

das palavras de forma completamente correta de acordo com a variedade brasileira do 

português, utilizando a vogal /i/ em vez de /ɨ/, como seria comum no português de 

Portugal, em posição final. 

 

 

 

13 Dependendo de contexto às vezes nota-se a mesma realização também no português europeu (ele e 
ela) 
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6) existir – extinguir 

/ɛksist’ir/ - /ɛkstingu’ir/: 1 estudante 

/ɛksist’ir/ - /ɛksting’ir/: 11 estudantes 

/ɛksiʃt’ir/ - /ɛkstingu’ir/: 3 estudantes 

/ɛzist’ir/ - /ɛstingu’ir/: 2 estudantes 

/ɛzist’ir/ - /ɛsting’ir/: 2 estudantes 

/ɛʒiʃt’ir/ - /ɛʃtingu’ir/: 2 estudantes 

/ziʃt’ir/ - /ɛkstingu’ir/: 1 estudante 

/ɛziʃt’ir/ - /ɛʃting’ir/: 1 estudante 

/ɛziʃt’ir/ - /ɛksting’ir/: 1 estudante 

opção correta: /iziʃt’ir/ - /iʃtĩɣ’ir/: 0 

comentário: Pode observar-se que o aspeto fonológico, produzido de forma 

completamente correta, por parte da maioria dos estudantes, foi a pronúncia do fonema 

/g’i/ no caso do dígrafo <gui>. Como a vogal /i/ leva o acento das palavras neste caso 

também não houve dificuldades nenhumas em pronunciá-la de forma correta. Por outro 

lado, poucos estudantes conseguiram transformar os grafemas /x/ nas consoantes 

fricativas /z/ e /ʃ/ na articulação. Para além disso, a vogal nasal ĩ, presente na segunda 

palavra, também não foi pronunciada. 

 

7) sé – sê – se  

/’sɛ/ - /’sɛ/ - /’sɛ/: 7 estudantes 

/’se/ - /’se/ - /’se/: 2 estudantes 

/’sɛ/ - /’sɛ/ - /’se/: 1 estudante 

/’sɛ/ - /’saj/ - /’saja/: 1 estudante 

/’se/ - /’saj/ - /’sɛ/: 1 estudante 
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/’se/ - /’sɛ/ - /’sɛ/: 2 estudantes 

/’se/ - /’sɛ/ - /’se/: 1 estudante 

/’se/ - /’sɨ/ - /’se/: 1 estudante 

/’sɛ/ - /’se/ - /’se/: 1 estudante 

/’sɛ/ - /’se/ - /’sɛ/: 2 estudantes 

/’sɛ/ - /’sɛ/ - /’sɨ/: 2 estudantes 

/’se/ - /’se/ - /’sɨ/: 1 estudante 

/’se/ - /’sɛ/ - /’sɨ/: 1 estudante 

opção correta: /’sɛ/ - /’se/ - /’sɨ/: 1 estudante 

comentário: Os diversos sinais ortográficos das três palavras acabaram por confundir 

bastante os estudantes eslovenos. Pode notar-se que as palavras foram articuladas de 

todas as formas possíveis. Na maioria dos casos (7 estudantes) todas as palavras foram 

pronunciadas da mesma forma, com a vogal  /ɛ/ aberta. Como no caso das palavras do 

exemplo 4, os estudantes não reconheceram a função das notações indicadas. Apenas 

uma estudante deu a pronúncia correta no caso de todos os três vocábulos. 

 

8) vasco – mesmo  

/’vaskɔ/ - /’mezmɔ/: 4 estudantes 

/’vasku/ - /’mezmɔ/: 1 estudante 

/’vaskɔ/ - /’meʒmɔ/: 1 estudante 

/’vasku/ - /’mɛsmu/: 1 estudante 

/’vasku/ - /’mizmu/: 1 estudante (de espanhol) 

/’vaʃu/ - /’mezmu/: 1 estudante 

/’vaʒu/ - /’mezmu/: 1 estudante 

/’vasku/ - /’meʒmu/: 3 estudantes 
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/’vaʃkɔ/ - /’meʒmɔ/: 1 estudante 

/’vaʃku/ - /’mezmu/: 2 estudantes 

/’vasku/ - /’mezmu/: opção correta na variedade brasileira: 6 estudantes 

opção correta - padrão: /’vaʃku/ - /’meʒmu/: 2 estudantes 

comentário: Note-se como a maior dificuldade neste caso a produção das consoantes 

fricativas /ʃ/ e /ʒ/ nas duas palavras. Mesmo assim, conforme a variedade brasileira de 

português, 6 estudantes realizaram a pronúncia correta. Para além disso, alguns 

estudantes limitaram-se a pronunciar a vogal átona em posição final como aberta /ɔ/ 

em vez de /u/. 2 estudantes acabaram por pronunciar as palavras de forma correta de 

acordo com a pronúncia padrão. 

 

9) máximo – taxi 

Acentuação na primeira/segunda sílaba: 

/mak’simɔ/ - /’taksi/: 1 estudante 

/mak’simu/ - /’taksi/: 1 estudante 

/ma’ʃimu/ - /’taksi/: 1 estudante (de francês) 

/’maksimu/ - /tak’si/: 1 estudante (de francês) 

Acentuação na primeira sílaba: 

/’maksimɔ/ - /’taksi/: 6 estudantes 

/’maksimu/ - /’taksi/: 4 estudantes 

/’masimɔ/ - /’taksi/: 2 estudantes 

/’maʃimɔ/ - /’taksi/: 2 estudantes 

/’maʃimu/ - /’taksi/: 3 estudantes 

opção correta: /’masimu/ - /’taksi/: 3 estudantes 
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comentário: Como já aconteceu no caso de algumas palavras pronunciadas, houve 

algumas tendências para acentuar os dois vocábulos de formas diferentes. 4 estudantes 

cometeram erros em acentuar uma das duas palavras na sílaba errada. Para além da 

questão da abertura da vogal /o/ em posição final, o grafema X foi interpretado de 

formas diferentes e com a utilização de diversos fonemas por parte dos estudantes. A 

opção completamente correta registou-se na pronúncia de 3 estudantes.  

 

10) copo – bolo  

/’kɔpɔ/ - /’bɔlɔ/: 1 estudante 

/’kopu/ - /’bɔlu/: 1 estudante 

/’kopu/ - /’bolu/: 2 estudantes 

/’kɔpu/ - /’bɔlu/: 14 estudantes 

/’kopɔ/ - /’bolɔ/: 4 estudantes 

/’kɔpɔ/ - /’bolɔ/: 2 estudantes 

opção correta: /’kɔpu/ - /’bolu/: 0 

comentário: Note-se bem a tendência de o falante esloveno optar por uma vogal aberta 

em posição tónica quando em português deveria ser fechada, o que acontece no caso 

da segunda palavra. Foi principalmente por causa dessa articulação que nenhum dos 

estudantes leu os dois vocábulos de forma totalmente correta.  

 

11) passa – casa – taça  

/pa’sa/ - /’kasa/ - /’tasa/: 1 estudante 

/’pasa/ - /’tsasa/ - /’tasa/: 1 estudante 

/’pasa/ - /’kaza/ - /’taza/: 2 estudantes 

/’paza/ - /’kaza/ - /’tasa/: 1 estudante 

/’pasa/ - /’kasa/ - /’tasa/: 8 estudantes (4 estudantes de espanhol) 
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/’pasa/ - /’kaza/ - /’tasa/: 9 estudantes 

opção correta: /’pasɐ/ - /’kazɐ/ - /’tasɐ/: 2 estudantes 

comentário: A maioria dos estudantes reconheceu bem os grafemas apresentados, 

pronunciando-os com os fonemas pertinentes. A cedilha (ç) foi articulada corretamente 

como /s/ por quase todos os estudantes (20). O único aspeto em que os estudantes 

tiveram mais dificuldades foi a produção da consoante /z/ no caso da segunda palavra. 

Dado o conhecimento da língua espanhola por parte de várias estudantes pode 

presumir-se que se trata de uma interferência e, portanto, a tendência de pronunciá-lo 

como /s/. Para além disso, a vogal /ɐ/ em posição átona final de todas as três palavras 

foi surpreeendentemente pronunciada por 2 estudantes. Foram os únicos que também 

realizaram a opção completamente correta. 

 

12) médico – selo  

/’mɛdikɔ/ - /’sɛlɔ/: 2 estudantes 

/’medikɔ/ - /’sɛlu/: 1 estudante 

/’mɛdiku/ - /’sɛlu/: 12 estudantes 

/’mediku/ - /’sɛlu/: 5 estudantes 

/’mediku/ - /’selu/: 3 estudantes 

opção correta: /’mɛdiku/ - /’selu/: 1 estudante 

comentário: Tal como nos vários casos acima, os estudantes optaram por uma 

pronúncia da vogal tónica aberta /ɛ/ nas duas palavras. Isso funcionou no caso da 

primeira palavra, mas não na segunda. Mesmo assim, não se pode dizer que o acento 

agudo no caso da primeira palavra tenha levado o estudante a pronunciá-lo de forma 

correta pelos motivos já destacados (os sinais ortográficos possuem uma função 

diferente na língua materna dos aprendentes). O par de palavras foi pronunciado de 

forma correta por um estudante só. 
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13) chegar – acordar  

/tʃɛg’ar/ - /akɔrd’ar/: 3 estudantes (duas estudantes de espanhol) 

/ʃɛg’ar/ - /akɔrd’ar/: 20 estudantes 

/ʃɨg’ar/ - /akɔrd’ar/: 1 estudante 

opção correta: /ʃɨɣ’ar/ - /ɐkurd’ar/: 0 

comentário: Neste caso pode observar-se mais uma vez de forma muito explícita a 

tendência de os estudantes eslovenos pronunciarem as vogais em posições átonas como 

abertas. De todos os 24 estudantes nenhum estudante produziu a articulação correta 

das duas palavras, principalmente por terem descerrado todas as vogais átonas. 

 

14) guerra – gelo – ganso  

/’guɛra/ - /’gelɔ/ - /’gansɔ/: 1 estudante 

/’gɛra/ - /’gelu/ - /’gansu/: 1 estudante 

/’gɛra/ - /’gɛlu/ - /’gansu/: 3 estudantes 

/’gɛra/ - /’ʒɛlɔ/ - /’gansɔ/: 1 estudante 

/’gɛra/ - /’ʒɛlu/ - /’gansu/: 4 estudantes 

/’gɛRa/ - /’gɛlɔ/ - /’gansɔ/: 2 estudantes 

/’gɛRa/ - /’gelu/ - /’gansu/: 2 estudantes 

/’gɛRa/ - /’xɛlu/ - /’gansu/: 1 estudante (de espanhol) 

/’gɛRa/ - /’gelu/ - /’ganzu/: 1 estudante 

/’gɛRa/ - /’ʒelu/ - /’gansɔ/: 1 estudante 

/’gɛRa/ - /’ʒɛlu/ - /’gansu/: 6 estudantes 

opções corretas: 

/’gɛRɐ/ - /’ʒelu/ (N) - /’gɐnsu/: 0 

/’gɛRɐ/ - /’ʒɛlu/ (V) - /’gɐnsu/: 1 estudante  
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comentário: As três palavras indicadas levaram a inúmeras variantes produzidas pelos 

estudantes. Mesmo assim, só uma estudante deu a pronúncia completamente correta 

de todas as três palavras. As dificuldades mais evidentes mostraram-se na identificação 

de alguns grafemas como G e, como já aconteceu em vários casos anteriores, na 

produção do R múltipla uvular e da vogal /ɐ/.  

 

15) quero – quarto – quinto 

/’kwɛrɔ/ - /’kwartɔ/ - /’kwintɔ/: 1 estudante 

/’kɛrɔ/ - /’kwartɔ/ - /’kwintɔ/: 1 estudante 

/’kjɛrɔ/ - /’kwartɔ/ - /’kintɔ/: 2 estudantes (falam espanhol) 

/’kjɛru/ - /’kwartu/ - /’kintu/: 1 estudante (fala espanhol) 

/’kɛru/ - /’kartu/ - /’kintu/: 3 estudantes 

/’kɛrɔ/ - /’kwartɔ/ - /’kintu/: 1 estudante 

/’kɛRu/ - /’kwartu/ - /’kwintu/: 1 estudante 

/’kɛru/ - /’kwartu/ - /’kwintu/: 5 estudantes 

/’kɛru/ - /’kwartu/ - /’kintu/: 8 estudantes 

opção correta: /’kɛru/ - /’kwartu/ - /k’ĩtu/: 1 estudante (de francês) 

comentário: Os dígrafos <que> e <qui> nem sempre foram lidos de forma correta. 

Mesmo assim, 8 estudantes interpretaram-nos acertadamente e estiveram muito 

próximos da opção pretendida. A falta da vogal nasal na pronúncia da última palavra 

impediu-os de pronunciar perfeitamente toda a sequência. A presença da nasal notou-

se no caso de uma estudante só, o que se poderia atribuir aos seus conhecimentos dos 

fonemas nasais da língua francesa. 
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16) chuva – ciúme 

/’tʃuva/ - /’sjumɛ/: 1 estudante 

/’tʃuva/ - /’kjumɛ/: 1 estudante 

/’ʃuva/ - /ku’imɛ/: 1 estudante 

/’ʃuva/ - /’kumɛ/: 1 estudante 

/’ʃuva/ - /’ʃumɛ/: 3 estudantes 

/’ʃuva/ - /’ʃjumɛ/: 2 estudantes 

/’ʃuva/ - /’sjumɛ/: 7 estudantes 

/’ʃuva/ - /’sjumɨ/: 8 estudantes 

opção correta: /’ʃuvɐ/ - /’sjumɨ/: 0 

comentário: A dificuldade mais notada no último par de palavras do segundo exercício 

do teste foi mais uma vez a pronúncia aberta das vogais átonas, neste caso, em posição 

final absoluta, em que deveria ter sido utilizada a vogal /ɨ/ em vez de /ɛ/ e /ɐ/ em vez 

de /a/. Apesar da falta da vogal /ɐ/ em todos os casos, nem sempre pronunciada até nas 

falas regionais de Portugal, pode atribuir-se uma pronúncia quase completamente 

correta a 8 estudantes.  

 

ANÁLISE 2: 

Nesta sequência, podem analisar-se, portanto, os seguintes aspetos. 

O segundo exercício revelou que a nível de distinção entre determinados pares de 

palavras fonologicamente parecidas e mesmo assim distintas: 

→ a presença dos fonemas nasais pode dificultar fortemente a pronúncia do estudante 

esloveno, fazendo-o enganar-se e até confundir a articulação e acabar por colocar 

acentos nas sílabas erradas. 
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→ alguns sinais ortográficos podem enganar completamente os estudantes eslovenos, 

por terem as funções diferentes e por vezes mesmo contrárias no sistema fonológico da 

sua língua. 

→ quase todos os estudantes, tirando poucas exceções, tiveram grandes dificuldades 

em distinguir entre os fonemas /r/ e /R/ em determinadas palavras, acabando por 

articular todas com a vibrante simples /r/. 

→ não foi notada a distinção entre as vogais /a/ e /ɐ/ em posições átonas que exigiam 

este tipo de ocorrência. 

→ a produção das vogais /o/ e /u/ foi substituída muitas vezes pela produção da vogal 

/ɔ/ aberta. Em posições átonas isso ocorreu em quase todos os casos. 

→ ocorreu o mesmo no caso das vogais /e/ e /ɨ/ que foram utilizadas muito raramente 

em posições átonas em vez da vogal /ɛ/ predominante. 

→ o grafema X não abrangeu a distinção entre os vários fonemas que pode apresentar 

na pronúncia, visto que foi pronunciado como /ks/ por parte dos estudantes na maioria 

das vezes. 

→ notou-se uma discrepância bastante elevada na utilização das consoantes fricativas. 

/ʃ/ e /ʒ/ apareceram raramente e mesmo assim poucas vezes em contextos 

completamente oportunos. 

 

Exercício 3 

Frases inteiras: 

1) Que horas são? 

2) Não te metas nas nossas discussões! 

3) Às vezes fecho os meus olhos. 

4) Os meus irmãos não gostam de ver filmes. 

5) Estou muito feliz por estar aqui esta noite! 
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6) Tinhas muitas saudades dos nossos pequenos almoços todos os dias? 

7) Espero que estejam comodamente sentados e preparados nos vossos sítios. 

8) A minha mãe tem um cão espertalhão, vem de Portimão com um balão na sua mão. 

9) Belas recordações fazem boas canções. 

10) Fazes bem chegar mais cedo. 

 

Frase 1: Que horas são? - /kj ‘ɔrɐ ʃɐ̃w?/ 

Presença nasal: 6/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas14: 8/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 18/24 estudantes 

comentário: A maioria dos estudantes pronunciou quer a consoante fricativa /ʃ/ quer a 

consoante /s/ que pode ser considerada uma opção correta. Porém, o falante nativo do 

português europeu neste caso teria a tendência de omitir completamente a pronúncia 

do primeiro grafema S, associando-o com o segundo e pronunciando o conjunto com 

uma consoante /ʃ/ só, portanto, /ʃ’ɐ̃w/ em vez de /ʃ’sɐ̃w/. Surgiram mais dificuldades em 

fechar a pronúncia das vogais átonas e sobretudo em produzir o ditongo nasal que foi 

notado no caso de apenas 6 estudantes. 

 

Frase 2: Não te metas nas nossas discussões! - /nɐ̃w ‘tɨ ‘metɐʒ nɐʒ ‘nɔsɐʒ diʃku’sõjɨʃ/ 

Presença nasal: 3/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas: 8/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 14/24 estudantes 

 

14 São considerados como corretos os casos em que os estudantes pronunciaram de forma correta a 
maioria dos fonemas e não necessariamente todos. Assim obtém-se uma tendência geral. 
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comentário: Nota-se que mais de metade dos estudantes produziu as consoantes da 

frase de forma mais ou menos correta. A articulação de /ʒ/ no encontro consonântico 

entre /s/ e /n/ foi notada no caso de poucos estudantes. Neste contexto a maioria dos 

estudantes optou pela pronúncia de /ʃ/. Quase todos os estudantes enfrentaram 

dificuldades em realizar os sons nasais, sobretudo no caso da última palavra da frase 

onde aparece o ditongo nasal /õj/. 

 

Frase 3: Às vezes fecho os meus olhos. - /’aʒ ‘vezɨʃ ‘fɐʃu uʒ ‘meuz ‘ɔʎuʃ/ 

Vogais em posição átona corretas: 5/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 17/24 estudantes 

comentário: A grande maioria dos estudantes limitou-se a pronunciar todas as vogais 

em posições átonas de forma aberta /...ɔʃ/ em vez de /...uʃ/. Isso ocorreu também no 

caso da segunda palavra - /...zɛʃ/ em vez de /zɨʃ/. Contudo, nota-se mais consistência no 

caso dos encontros consonânticos embora não todos sempre tenham sido utilizados de 

forma que seria fonologicamente a mais comum. Muitos estudantes não repararam na 

consoante seguida por uma vogal, portanto, acabaram por pronunciar /meuʃ’ɔʎuʃ/ ou 

até /meuʃ’ɔʎɔʃ/ em vez de /meuz’ɔʎuʃ/, o que não pode ser considerado um verdadeiro 

erro fonológico, pois uma ocorrência mais comum, natural e preferível na realização da 

fala no português europeu que parece estar a ficar cada vez mais frequente. 

 

Frase 4: Os meus irmãos não gostam de ver filmes. - /uʒ ‘meuz ir’mɐ̃wʒ nɐ̃w ‘gɔʃtɐ̃w dɨ 

‘ver ‘filmɨʃ/  

Presença nasal: 6/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas: 7/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 19/24 estudantes 

comentário:  Tal como nas frases anteriores os estudantes mostraram uma facilidade 

em produzir determinadas consoantes fricativas. Mesmo assim, essas nem sempre 
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ocorrem em contextos oportunos. Em quase todos os casos os grafemas S em posição 

final das palavras foram pronunciados com o fonema /ʃ/, independentemente do 

fonema que se segue, mesmo quando a opção correta for /ʒ/. Quer as vogais em posição 

átona quer as palavras que compreendem fonemas nasais (o caso da terceira e quarta 

palavra) causaram bastantes dificuldades aos estudantes. 

 

Frase 5: Estou muito feliz por estar aqui esta noite. - /’ʃto ‘mũjtu fɨ’liʃ pur ‘ʃtar ɐ’ki ‘ɛʃtɐ 

‘noitɨ/ 

Vogais em posição átona corretas: 6/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 16/24 estudantes 

comentário: No caso da pronúncia de alguns estudantes notou-se a utilização da vogal 

/ɨ/ na última palavra (noite), portanto de forma correta, enquanto na maioria das outras 

palavras os estudantes optaram pelas vogais mais abertas. 16 dos 24 estudantes 

optaram pela pronúncia correta na maioria das consoantes presentes. Alguns grafemas 

S presentes na frase foram pronunciados como /s/, outros como /ʃ/, enquanto deviam 

ser todos pronunciados como /ʃ/ se seguirmos a variedade europeia padrão ou todos 

como /s/ se seguirmos a variedade brasileira mais comum (exceto no Rio de Janeiro). 

Nota-se, portanto, também uma inconsistência no uso por parte dos estudantes.    

 

Frase 6: Tinhas muitas saudades dos nossos pequenos almoços todos os dias? - /’tiɲɐʒ 

‘mũjtɐʃ ɐu’ðaðɨʒ duʒ ‘nɔsuʃ pɨ’kenuz ɐɫ’mosuʃ ‘toðuz uʒ ‘diaʃ/  

Presença nasal: 3/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas: 9/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 14/24 estudantes 

comentário: Os grafemas S mais uma vez representam diferentes fonemas na realização 

da fala. Mesmo assim, a maioria dos estudantes quase em cada uma das palavras 

terminadas em S optou pela pronúncia da consoante /ʃ/. Apenas 9 estudantes 
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produziram uma pronúncia correta no caso das vogais em posições átonas da frase, 

enquanto somente 3 estudantes repararam na presença da nasal na segunda palavra.  

 

Frase 7: Espero que estejam comodamente sentados e preparados nos vossos sítios. - 

/’ʃpɛru kɨ ‘ʃtɐʒɐ̃w kumuðɐ’mẽtɨ sẽt’aðuz i prɨpɐ’raðuʒ nuʒ ‘vɔsuʃ ‘itjuʃ/ 

Presença nasal: 4/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas: 8/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 15/24 estudantes 

comentário: Os encontros consonânticos [sp] e [st] muitas vezes não foram 

reconhecidos na articulação como /’ʃp/ e /’ʃt/, mas apenas com a consoante /s/, 

enquanto as letras S finais foram pronunciadas na maioria das vezes com a consoante 

/ʃ/. Os fonemas nasais, presentes na terceira, quarta e quinta palavra da frase 

identificaram-se na pronúncia de poucos estudantes. A maioria das vogais que se 

encontram em posições átonas foi pronunciada de forma aberta, portanto, com as 

vogais /ɔ/ ou /ɛ/. 

 

Frase 8: A minha mãe tem um cão espertalhão, vem de Portimão com um balão na sua 

mão. - /ɐ ‘miɲɐ ‘mɐ̃j ‘tɐ̃j ũ ‘kɐ̃w ʃpɨrtɐʎ’ɐ̃w, ‘vɐ̃j dɨ purtim’ɐ̃w kõ ũ bɐl’ɐ̃w na ‘suɐ ‘mɐ̃w/ 

Presença nasal: 8/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas: 12/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 5/24 estudantes 

comentário: Devido à presença de mais vogais nesta frase, a maioria dos estudantes 

também pronunciou mais vogais de forma correta. Ainda assim, 9 estudantes 

continuavam a pronunciar as vogais em posição átona final como /ɔ/ em vez de /u/ e 

quase todos a pronunciar /a/ em vez de /ɐ/. No caso de 8 estudantes registou-se a 

pronúncia da maioria das várias nasais presentes, enquanto os restantes 16 

pronunciaram quase todos os fonemas como orais. Como há apenas um verdadeiro 
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encontro consonântico, presente na sétima palavra, só 5 estudantes optaram pela 

pronúncia correta, utilizando a consoante /ʃ/. Os restantes 19 estudantes apresentaram 

a pronúncia da /s/. 

  

Frase 9: Belas recordações fazem boas canções. - /’bɛlɐʒ Rɨkurdɐ’sõjɨʃ ‘fazɐ̃j ‘boɐʃ 

kɐ̃n’sõjɨʃ/ 

Presença nasal: 4/24 estudantes 

Vogais em posição átona corretas: 10/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 16/24 estudantes 

comentário: Segue-se a tendência para os estudantes pronunciarem as posições 

consonânticas finais como /ʃ/, portanto, de forma predominantemente correta. Tal 

como a falta da pronúncia nasal no caso das palavras que a exigem. Apenas 4 estudantes 

conseguiram pronunciar as três palavras de forma nasal correta. As vogais em posição 

átona permanecem abertas na maioria dos casos. Apenas 2 dos 24 estudantes 

pronunciaram o R como múltipla uvular na segunda palavra da frase. 

 

Frase 10: Fazes bem chegar mais cedo. - /’fazɨʒ ‘bɐ̃j ʃɨg’ar ‘majʃ ‘sedu/ 

Presença nasal: 10/24 estudantes  

Vogais em posição átona corretas: 5/24 estudantes 

Encontros consonânticos corretos: 18/24 estudantes 

comentário:  Ao contrário de todas as frases anteriores, neste caso, quase metade dos 

estudantes pronunciou o ditongo nasal /ɐj̃/̃, presente na segunda palavra da frase, de 

forma completamente correta. Afinal de contas, trata-se de uma palavra muito básica 

que os estudantes devem ter ouvido várias vezes durante as aulas do semestre. Sendo 

assim, parece que lhes foi mais fácil recuperá-la. No que diz respeito à pronúncia das 

vogais em posições átonas, segue-se sempre a mesma tendência, a de utilizar as vogais 

abertas em vez das fechadas. 
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Ritmo e entoação: 

O ritmo e a entoação variaram bastante de um estudante para o outro. Para além disso, 

não foi fácil avaliá-los. Mesmo assim, pode notar-se que os estudantes que tinham 

menos dificuldades em reconhecer e pronunciar determinados fonemas produziram um 

ritmo mais apressado, enquanto os estudantes que se esforçaram muito, estando 

atentos a cada grafema e cada som de uma forma muito lenta, mostraram, portanto, 

um ritmo mais pausado e demorado. A entoação executada pelos estudantes nas frases 

foi na maioria das vezes uma entoação típica da sua língua materna, esloveno. Em alguns 

casos é possível reparar nos traços da entoação típica de algumas línguas próximas do 

português, faladas por estudantes como espanhol, francês ou italiano. As frases 

interrogativas muitas vezes foram lidas da mesma forma como as frases afirmativas, 

portanto, sem uma cadência ou crescimento adequados.   

 

ANÁLISE 3: 

Nesta sequência, podem analisar-se, portanto, os seguintes aspetos. 

O exercício revelou que a nível de frases e períodos apresentados: 

→ tal como a nível de determinadas palavras notaram-se várias dificuldades ainda mais 

evidentes em produzir uma pronúncia fechada das vogais em posição átona. 

→ os estudantes continuam a enfrentar muitos obstáculos em todas as palavras que 

incluem fonemas nasais de todos os tipos. 

→ notaram-se menos desvios nas sequências consonânticas, visto que a maioria dos 

estudantes mostrou a capacidade de pronunciar vários encontros entre as consoantes, 

porém nem sempre da forma fonologicamente mais correta. 

→ o ritmo utilizado pelos estudantes foi bastante adequado, embora muitos estudantes 

demorassem mais tempo a tentar ler e pronunciar as frases apresentadas. Sendo assim, 

o ritmo resultou obviamente muito mais lento do que o ritmo natural presente no 

português europeu. 
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→ a entoação adequada foi dificultada principalmente no caso das frases interrogativas 

e algumas frases exclamativas em que não se registaram alterações nenhumas em 

comparação com a entoação produzida nas frases afirmativas. 

 

Exercício 4 

Texto:  

Para além de ser uma cidade muito segura, o Porto é uma das cidades mais 

apropriadas para viver. Basta que deem uma volta pela encantadora ribeira, ao longo 

do rio Douro e as suas pontes que levam até ao mar, para sentirem a tranquilidade 

deste lugar. Para leitores apaixonados, tem uma das livrarias mais conhecidas do 

mundo e, para admiradores de vinho e comida, tem uma variedade de coisas para 

experimentar. O Porto tem imensas riquezas naturais, culturais e históricas que fazem 

desta cidade uma maravilha onde a modernidade se junta a uma forte tradição 

portuguesa. 

/’Pɐr al’ɐ̃j dɨ ‘ser ‘umɐ sið’aðɨ m’ũjtu sɨg’urɐ, u ‘portu ‘ɛ ‘umɐ dɐʃ i’ðaðɨʒ ‘majz 

ɐpruprj’aðɐʃ ‘pɐrɐ viv’er. ‘baʃtɐ kɨ ‘deɐ̃j ̃‘umɐ ‘vɔɫtɐ pɨl’ɐ inkɐ̃ntɐ’ðorɐ Rib’ɐrɐ, ɐu l’õgu 

du ‘Riu ‘doru i ɐʃ ‘uaʃ p’õtɨʃ kɨ ‘lɛvɐ̃w ‘ɐtɛ ɐu ‘mar, ‘pɐrɐ sẽ’tirɐ̃j ɐ trɐ̃kwilið’aðɨ ‘deʃtɨ 

lug’ar. ‘pɐrɐ lɐ’torɨz ɐpajʃu’naðuʃ, ‘tɐ̃j ‘umɐ dɐʒ livrɐ’riaʒ ‘majʃ kuɲɨ’siðɐʒ du m’ũdu i, 

‘pɐrɐ ɐdmirɐ’ðorɨʒ dɨ v’iɲu i kum’iðɐ, ‘tɐ̃j ‘umɐ vɐrjɨð’aðɨ dɨ ‘kojzɐʃ ‘pɐrɐ ʃpɨrimɨnt’ar. 

u ‘portu ‘tɐ̃j im’ẽsɐʒ Ri’kezɐʒ nɐtur’ajʃ, kuɫtur’ajz i ‘ʃtɔrikɐʃ kɨ ‘fazɐ̃j ‘dɛʃtɐ sið’aðɨ ‘umɐ 

mɐrɐ’viʎɐ ‘õdɨ ɐ muðɨrnið’aðɨ ‘sɨ ʒ’ũtɐ ɐ ‘umɐ ‘fɔrtɨ trɐðis’ɐ̃w purtuɣ’ezɐ/ 

 

Mesmo que o texto apresentado seja bastante simples do ponto de vista semântico e 

lexical, e não demasiado difícil do ponto de vista gramatical, é por outro lado, um texto 

complexo do ponto de vista fonológico. Nas poucas frases simples deste texto podem 

observar-se todos os fonemas da língua portuguesa, portanto, trata-se de um ótimo 

modelo para observarmos quais entre todos os aspetos presentes na fonética e 
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fonologia do português europeu provocam mais dificuldades aos estudantes eslovenos 

a nível de leitura do texto e todos os fonemas que compreende. 

 

Destaquem-se os exemplos do texto pronunciados de forma errada pelos estudantes 

conforme as seguintes categorias: 

 

‣ Pronúncia das vogais nasais: 

além: /al’em/ ou /al’ɛm/ 

levam: /’levam/ ou /’lɛvam/ 

fazem: /’fazɛm/  

longo: /’longu/ 

mundo: /‘mundu/ 

imensas: /im’ensaʃ/ 

 

‣ Pronúncia das outras vogais: 

Em posições tónicas: 

viver: /viv’ɛr/ 

ser: /’sɛr/ 

até: /a’te/ 

históricas: /’ʃtorikaʃ/, /’ʃtorikas/, /’storikaʃ/ e /’storikas/  

 

Em posições átonas: 

variedade: /variɛ’dadɛ/ 

pela:  /’pɛla/ 
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segura: /’sɛgura/ 

Porto: /’portɔ/ 

admiradores: /admiradorɛs/ 

 

‣ Acentuação:   

Na última sílaba: 

sentirem: /sɛntir’ɛm/ 

levam: /lɛv’am/ 

 

Outras sílabas: 

livrarias: /liv’rarias/, pronunciado como se fosse grafado livrárias* 

 

‣ Encontros consonânticos: 

as suas pontes: /as ‘suas ‘pontɛs/ e /aʃ ‘suaʃ ‘pontɛʃ/ 

admiradores de vinho: /admira’dorɛs dɛ ‘vinju/ e /admira’dorɛʃ dɛ ‘vinjɔ/ 

leitores apaixonados: /’lejtorɛʃ apajsɔn’adɔʃ/ e /’lejtorɛs apajsɔn’adɔʃ/  

imensas riquezas naturais: /im’ensas ri’kezas natur’ajs/ e /im’ensaʃ ri’kezaʃ natur’ajʃ/ 

das livrarias mais conhecidas: /das livra’rias ‘majs kɔnjɛsidas/ e /daʃ livra’riaʃ ‘majʃ 

kɔnjɛ’sidaʃ/ 

 

‣ Determinados fonemas:  

Articulação da múltipla uvular R: 

rio: /’riɔ/ e /’riu/ 

ribeira: /rib’ɛjra/ 
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Articulação da consoante /l/: 

lugar: /lug’ar/ 

tranquilidade: /trankwilid’adɛ/ 

Pronúncia de fonemas errados na presença do grafema X: 

apaixonado: /apajksɔn’adu/ e /apajsɔn’adu/ 

experimentar: /ɛkspɛrimɛnt’ar/ e /ɛspɛrimɛnt’ar/ 

 

‣ Ritmo e rapidez de leitura: 

Alguns estudantes pararam durante mais tempo antes de pronunciarem cada uma das 

palavras, outros correram a ler tudo com mais pressa. O texto foi lido da forma mais 

rápida por uma estudante em 0:57 minutos, enquanto a leitura mais lenta foi de 1:44. A 

rapidez de leitura média do texto entre todos os 24 estudantes, portanto, foi de 1:12 

minutos.  

Para comparar, o falante nativo do português europeu leria o texto em 

aproximadamente de 0:30 a 0:40 minutos, visto que o ritmo natural do português 

europeu na realização da fala é sem dúvida mais acelerado do que o ritmo neutro da 

língua eslovena. 

 

‣ Fluidez de leitura: 

A fluidez de leitura variou muito de um estudante para o outro. Uma estudante 

apresentou uma leitura bastante corrente e adequada. Mesmo assim, confirmou-se 

evidente que neste nível ainda não se pode falar de uma leitura realmente fluida dos 

estudantes, em nenhum caso. 
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‣ Entoação: 

Tal como o ritmo e a fluidez de leitura os estudantes também produziram uma entoação 

bastante diversificada, principalmente de acordo com a sua língua materna e 

interferências das outras línguas que falam. Uma estudante produziu uma entoação 

extremamente espanhola, enquanto uma se aproximou da entoação italiana, etc. 

 

‣ Outras dificuldades notadas:  

Substituição, troca de letras e fonemas em casos de algumas palavras: 

livrarais* e livrairas* em vez de livrarias 

apropridades* em vez de apropriadas 

/ɛnsanta’dora/* em vez de /inkɐ̃ntɐ’ðorɐ/ 

/konɛzidaʃ/* em vez de /kuɲɨ’siðɐʃ/ 

 

ANÁLISE 4: 

Nesta sequência, podem constatar-se, portanto, os seguintes aspetos. 

O último exercício revelou que a nível textual global: 

→ há uma tendência muito grande de os estudantes eslovenos pronunciarem quase 

todas as vogais em posições átonas como abertas, visto que isso ocorre no sistema 

fonológico da sua língua materna, enquanto, como podemos notar na transcrição do 

texto, no português europeu existe uma grande tendência para as vogais fechadas em 

geral, ou seja, para a omissão dessas vogais, a sua redução em contextos quase 

puramente consonânticos. 

→ no português europeu os grafemas determinados das consoantes fricativas podem 

caracterizar vários fonemas diferentes na pronúncia. Estes fonemas muitas vezes não 

são reconhecidos pelos estudantes eslovenos, portanto, acabam por ser pronunciados 

de forma errada. 
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→ como em todos os exercícios anteriores, notou-se a falta dos fonemas nasais, 

pronunciados pelos estudantes como orais em quase todos os casos em que aparecem 

no texto. 

→ acompanhada por uma presença nasal, muitas vezes foi dificultada também a 

acentuação das sílabas corretas. 

→ observaram-se dificuldades de os estudantes pronunciarem vários fonemas 

inexistentes no sistema fonológico da sua língua, como a consoante R múltipla uvular e 

uma articulação diversa da consoante /l/. 

→ em alguns casos registaram-se também outros desvios, como a troca de 

determinadas letras ou fonemas, o que pode ter ocorrido também devido à presença de 

um pouco de tensão ou nervosismo dos estudantes durante a realização de leitura.  

→ tal como era previsto, os estudantes leram o texto com um ritmo mais desacelerado, 

demorado e com uma entoação típica da sua língua materna, como também é evidente, 

dado o seu nível de proficiência. Confirma-se, portanto, que os estudantes neste nível 

ainda não são capazes de apresentar uma leitura de texto relativamente fluente. 

 

2.7. Análise das dificuldades fonológicas constatadas  

Obtidos os resultados do teste e outros exercícios fonológicos realizados pelos 

estudantes eslovenos, podem analisar-se agora as dificuldades fonológicas constatadas, 

comparando-as com as dificuldades previstas, apresentadas no subcapítulo 

Semelhanças e dissemelhanças entre os dois sistemas e dificuldades esperadas na 

diferenciação. 

 

• Articulação da vogal /ɐ/ 

Analisados os resultados de todos os exercícios fonológicos, mostra-se evidente que os 

estudantes não tiveram dificuldades absolutamente nenhumas em pronunciar todas as 

vogais orais, exceto a vogal /ɐ/, a única inexistente no sistema fonológico da língua 

eslovena. 
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Foram notadas dificuldades em pronunciar a vogal /ɐ/ a todos os níveis: 

em posição tónica: amam /’ɐmɐ̃w/ 

em posição átona: nada /’nadɐ/  

em posição com ditongo: sei /’sɐj/   

 

• Articulação das nasais 

/ɐ̃/: lã-lá 

/ɐ̃j/: além, deêm-, tem-têm    

Como era previsto no capítulo Semelhanças e dissemelhanças entre os dois sistemas e 

dificuldades esperadas na diferenciação, a caraterização ortográfica das formas como 

além ou vêm não pode fazer com que o estudante esloveno identifique a pronúncia 

nasal, aliás, para o estudante tornou-se tudo ainda mais complexo.  

/ũj/: muito 

/ɐ̃w/: pão-pau, mão-mau 

/õj/: canções-discuções-recordações  

No caso dos ditongos nasais acima indicados, poucos estudantes fizeram alguma 

distinção entre as formas orais e nasais, acabando por pronunciar os pares da mesma 

forma. No caso do par pão-pau que também fazia parte do segundo exercício do teste 

fonológico a maioria dos estudantes pronunciou as duas palavras seja de forma oral seja 

de forma confundida (pronunciando como nasal a segunda em vez da primeira palavra 

por exemplo). A pronúncia nos casos como este pode, portanto, trazer equívocos ou 

mal-entendidos indesejáveis na comunicação. 

Os estudantes eslovenos mostraram a capacidade absoluta em produzir os ditongos 

orais (exemplo: os meus olhos), enquanto surgiram mais dificuldades em várias formas 

verbais que incluem os ditongos nasais: 

Exemplos das nasais em formas verbais: comem /’kɔmɐj̃/, amam /’ɐmɐ̃w/, fazem 

/’fazɐ̃j/, estejam /’ʃtɐʒɐ̃w/ 
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Muitos estudantes cometeram erros também na acentuação destas formas verbais, 

pronunciando-as como /kɔm’ɐ̃j/, /ɐm’ɐ̃w/, /faz’ɐj̃/ ou /ʃtɐʒ’ɐ̃w/ que em escrita 

corresponderia às formas como comém, amão, fazém, estejão* 

Para além destes casos acima apresentados em que a pronúncia dos fonemas nasais é 

grafada ou pelo menos mais esperada, há outros contextos em que aparecem as vogais 

nasais. 

Já foi referido o dígrafo [am] com o qual os estudantes foram mais familiarizados, visto 

que ocorre muitas vezes desde as primeiras aulas nas formas verbais do Presente do 

Indicativo, 3ª pessoa plural acima indicadas. Porém, foram ainda mais difíceis de ser 

reconhecidos pelos estudantes como nasais os seguintes dígrafos, principalmente 

quando ocorreram em posições intermédias menos evidentes: 

an, em, en, im, in, om, on, um e un. 

Exemplos: tranquilo, sentirem, extinguir, longo, mundo.  

Porém, não quer dizer que as letras M e N necessariamente evidenciem a presença da 

nasal, exceto nos casos que apontam das terminações verbais referidas, pela sua 

frequência. Assim sendo, a capacidade de reconhecer as nasais torna-se ainda mais 

desafiante para o estudante esloveno. 

Por outro lado, os dígrafos que não exigem traços nasais não causaram dificuldades 

nenhumas aos estudantes:  

/s/: cedo /’sedu/       /ʒ/: gelo /’ʒelu/ 

 

• Tendência consonântica, fechamentos e reduções vocálicas do Português Europeu 

Embora os dois sistemas fonológicos (quer o sistema fonológico do português europeu 

quer o sistema fonológico esloveno) possuam uma grande riqueza de consoantes, os 

resultados confirmam que o desempenho dessas consoantes e das suas funções são 

bem diferentes entre as duas línguas. A tendência para omitir quase todas as vogais em 

posições átonas, criando cadeias consonânticas não foi reconhecida pelos estudantes 

eslovenos na grande maioria das vezes. No sistema fonológico esloveno, com exceção 
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de formas faladas e regionais, todas as vogais em posições átonas são normalmente 

abertas, portanto: /a/, /i/, /u/, /ɔ/ ou /ɛ/. Porém, em vários contextos átonos, embora 

esteja mais presente em posições tónicas, também pode surgir a vogal fechada /ɨ/15, em 

esloveno sempre representada exclusivamente pelo grafema E.  

A vogal /ɨ/ muitas vezes aparece em posição final da palavra no português europeu, 

caracterizada pelo grafema E, enquanto em esloveno se ocorrer em posição final só 

pode ser pronunciada de forma aberta, portanto com a vogal /ɛ/. Neste sentido, os 

estudantes tiveram uma tendência nítida e errada para pronunciar as palavras como 

decente, noite ou ciúme com a vogal final aberta - /ɛ/ em vez de /ɨ/.  

Notou-se um fenómeno semelhante também em casos da presença da vogal /ɨ/ em 

posição média ou intervocálica:  

desinteressado /dɨzĩtɨrɨs’aðu/, decente /dɨ’sẽtɨ/ 

 

• Fonemas das letras E e O no Português Europeu conforme a posição 

Pode constatar-se que os estudantes eslovenos não tiveram dificuldades nenhumas em 

distinguir e pronunciar as vogais orais semi-abertas e semi-fechadas (/ɛ/- /e/, /ɔ/ - /o/), 

dado que as mesmas vogais existem também no sistema vocálico esloveno. Porém, a 

seleção destas vogais é diferente conforme as diferentes posições que ocupam numa 

determinada palavra. 

As vogais /a/ e /o/ ou /ɔ/ em posições tónicas em esloveno nunca se tornam /ɐ/ e /u/ 

quando ocorrem em posições átonas, algo que acontece no português europeu. Tal 

como as vogais /e/ e /ɛ/ das posições tónicas em esloveno normalmente passam a ser 

/ɛ/ em posições átonas e raramente /ɨ/ como acontece no português europeu. 

Sendo assim, podemos entender mais facilmente porque quase todas as vogais em 

posição átona foram pronunciadas como abertas pelos estudantes eslovenos. 

Os estudantes enfrentaram várias dificuldades nos seguintes exemplos: 

 

15 No sistema fonológico esloveno referida como /ə/ 
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‣ onde a vogal /o/ fica em posição átona e é reduzida a /u/ na articulação: 

vasco /’vaʃku/, acordar /ɐkurd’ar/, pequenos /’pɨkenuʃ/ 

‣ nos exemplos em que a letra e era caraterizada por vários fonemas no português 

europeu, mas o falante esloveno teve a tendência errada para pronunciá-la sempre com 

a vogal /ɛ/ em todos os casos anotados abaixo: 

Em posição inicial omitida: espero /’ʃpɛru/ 

Como vogal /ɨ/ média ou central, fechada, em posição átona: feliz /fɨ’liʃ/ 

Em posição final absoluta: cidade /sið’aðɨ/ 

Em posição com nasal antecedente: canções /’kɐ̃n’sõjɨʃ/ 

Como vogal i em posição antecedente às vogais a, e, o ou u: leal /li’aɫ/ 

 

É preciso distinguir também entre os contextos vocálicos de aberturas previsíveis em 

que o sinal ortográfico em cima de uma determinada vogal oferece a pronúncia 

respetiva de um determinado fonema (aberto ou fechado), como por exemplo: 

 avó - avô                     médico – experiência  

e aqueles em que a abertura de vogais não se pode prever e só pode ser aprendida com 

cada palavra; uma vez a vogal tónica é fechada, outra vez aberta e nem sempre há 

qualquer notação ortográfica que no-lo faz notar, por exemplo: 

bolo /o/- voto /ɔ/             terço /e/ - verso /ɛ/ 

Dadas as funções diferentes dos mesmos sinais ortográficos na sua língua materna, os 

estudantes tiveram dificuldades já no caso dos primeiros contextos embora a notação 

em teoria devesse ajudá-los a produzir a pronúncia correta, mais ainda nos segundos 

contextos imprevisíveis. 
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Posição e variação das consoantes 

• Variação do fonema S 

Como a consoante /s/ é caracterizada por diversas grafias no português europeu, isso 

provocou algumas dúvidas aos falantes eslovenos sobre a pronúncia correta em 

situações onde o fonema /s/ não é representado pela grafia com a letra s, como sempre 

ocorre em esloveno. 

Os estudantes na maioria das vezes reconheceram o fonema /s/ no caso das palavras 

que tinham a cedilha [ç]: força, taça, tradição. 

Tal como nos casos onde o fonema /s/ era caracterizado pelos dígrafos [ss] e [ce] ou [ci]: 

passa, cedo, cidade 

Por outro lado, tiveram mais dificuldades quando o fonema era marcado pelo grafema 

X: máximo 

 

• Variação dos grafemas S e Z  

A grafia da letra s representa vários fonemas no português europeu. 

Os estudantes não tiveram grandes dificuldades em produzir os fonemas corretos no 

caso das seguintes palavras: 

/s/: saber, selo 

Por outro lado, surgiram mais desvios quando o grafema S era representado na 

pronúncia com o fonema /z/: casa, portuguesa 

com o fonema /ʃ/: filmes, naturais, espelho, discussões 

ou até com o fonema /ʒ/: mesmo 

Enquanto a grafia da letra z na pronúncia tem a função dos fonemas /z/ e /ʒ/. 

Neste caso os estudantes não tiveram nenhumas dificuldades em pronunciar o grafema 

com o fonema /z/, porém algumas dificuldades em pronunciá-lo com o fonema /ʒ/, 

como no seguinte exemplo: feliz 
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• Variação do grafema X  

A letra x confundiu bastante os estudantes eslovenos, visto que caracteriza vários 

fonemas diferentes.  

As maiores dificuldades foram notadas nos seguintes exemplos: 

‣ com o fonema /ʃ/: extinguir, apaixonados, experimentar 

‣ com o fonema /z/: existir 

‣ com o fonema /s/: máximo 

Enquanto não houve dificuldades nos contextos em que o grafema na pronúncia 

corresponde ao fonema /ks/, como ocorreu no caso: taxi 

 

• Articulação da consoante l 

A articulação da consoante l foi dificultada quase em todos os casos presentes, pois que 

na língua eslovena não existe uma pronúncia velarizada. 

Os estudantes eslovenos tiveram, portanto, dificuldades em produzir a articulação 

correta desta consoante 

‣ quer em posição inicial ou intervocálica, como nos casos: leal, falar  

‣ quer em posição final de sílaba ou de palavra: volta, mel 

 

• Consoantes distintas r e R 

Enquanto a pronúncia da /r/ simples apical não causou problemas nenhuns aos 

estudantes eslovenos, a vibrante múltipla uvular /R/, devido à sua inexistência no 

sistema fonológico esloveno, foi um obstáculo enorme. Os estudantes realizaram 

grande esforço para produzir esta consoante de forma correta. Mesmo assim, a maioria 

dos estudantes pronunciou todos os exemplos dos exercícios fonológicos indicados 

abaixo como o fonema /r/ simples apical: 

‣ quer em posição inicial da palavra: rede, recordações, ribeira 
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‣ quer em posição do dígrafo [rr]:  bairro, terreirinho 

  

• Ausência do fonema /x/ no caso da grafia H 

O grafema H é, tal como na maior parte das línguas românicas, um grafema sem valor 

fónico em português, o que não acontece no caso da língua eslovena onde assume a 

pronúncia do fonema /x/. Assim sendo, alguns estudantes cometeram erros em lhe dar 

este valor fónico. 

O fenómeno foi notado por parte de poucos estudantes nos seguintes exemplos: 

‣ em posição inicial: hoje 

‣ em posição de dígrafos: terreirinho, espelho 

 

• Grupos consonânticos 

Ao contrário do sistema vocálico em que o português europeu abrange uma riqueza 

evidentemente maior em comparação com o sistema vocálico esloveno (principalmente 

graças às nasais que não existem na língua eslovena), o sistema consonântico esloveno 

possui, ao menos em teoria, uma quantidade mais elevada de consoantes. Mesmo 

assim, as funções destas consoantes são muito diferentes entre as duas línguas e como 

já foi notado, o fenómeno das tendências consonânticas gerais a produzir inúmeros 

encontros consonânticos com a presença elevada das consoantes fricativas palatais /ʃ/ 

e /ʒ/, é muito mais presente no português europeu.  

Os estudantes eslovenos enfrentaram dificuldades em transformar várias grafias das 

consoantes nos seus fonemas respetivos. 

Assim sendo nos contextos das grafias S e Z, os estudantes muitas vezes não optaram 

pela articulação das fricativas palatais /ʃ/ e /ʒ/, visto que no sistema linguístico esloveno 

os dois fonemas são grafados pelas letras š e ž. Estas são as únicas maneiras de marcar 

a articulação dos fonemas /ʃ/ e /ʒ/ em esloveno. Neste sentido, os estudantes não 

sentem a necessidade de produzir tais fonemas. 
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Por outro lado, o aspeto dos dígrafos não trouxe muitas dificuldades aos estudantes 

eslovenos. Os seguintes exemplos dos exercícios foram, portanto, pronunciados de 

forma correta pela maioria dos estudantes: 

‣ <ch>: exemplo: chuva, chegar 

ch → /ʃ/ 

‣ <gue>: exemplo: guerra 

gu → /g/  

‣ <que>: exemplo: quero 

qu → /k/  

Contudo, não aconteceu o mesmo no caso dos dígrafos lh e nh em que cada um deles 

marca apenas um som - a lateral /ʎ/ e a nasal palatal /ɲ/. 

‣ lh, nh exemplos: espelho, minha 

 lh → /ʎ/ nh → /ɲ/ 

Visto que na língua eslovena não existem as consoantes /ʎ/ e /ɲ/, mas sim as consoantes 

l, n e j separadas, os exemplos acima do teste fonológico também foram pronunciados 

com as consoantes referidas de forma separada. Para além disso, no caso da palatal /ɲ/ 

trata-se de uma presença nasal que dificultou mais ainda a articulação ao estudante 

esloveno. 

Destaquem-se mais alguns encontros consonânticos nos exemplos do teste fonológico 

que se mostraram complicados para os estudantes eslovenos: 

‣ Encontros consonânticos sc em posições intervocálicas, como:  

nascer /nɐʃs’er/ 

‣ Encontros consonânticos, devidos às reduções vocálicas, dentro de um determinado 

vocábulo: 

vezes /’vezɨʃ → ’vezʃ/,  saudades /sɐu’ðaðɨʃ → sɐu’dadʃ/,  fazes /’fazɨʃ → ‘fazʃ/ 
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‣ Encontros vocálicos e consonânticos entre vários vocábulos, onde ocorre uma ligação 

entre o fonema em posição final absoluta de palavra e o fonema em posição inicial da 

palavra seguinte: 

- Encontro entre duas consoantes: 

  boas canções /boɐʃ kɐ̃n’sõjɨʃ → boɐʃ kɐ̃n’sõjɨʃ/ 

  riquezas naturais /Ri’kezɐʃ nɐtur’ajʃ → Ri’kezɐʒ nɐtur’ajʃ/   

- Encontro entre duas consoantes iguais que se tornam uma consoante:  

          Que horas são? /kj ‘ɔrɐʃ sɐ̃w? → kj ‘ɔrɐ ʃɐ̃w?/ 

- Encontro entre uma consoante e uma vogal 

        pequenos almoços  /pɨ’kenuʃ ɐɫ’mosuʃ → pɨ’kenuz ɐɫ’mosuʃ/ 

 

Apresentados todos estes aspetos, pode confirmar-se a grande maioria das dificuldades 

previstas no capítulo Semelhanças e dissemelhanças entre os dois sistemas e 

dificuldades esperadas na diferenciação. 

Para além das constatações mencionadas, a análise mostra também que alguns dados 

pessoais obtidos durante a realização do teste fonológico, como o parâmetro da idade, 

não influenciaram de forma nenhuma a capacidade fonológica dos estudantes. Por 

outro lado, foi significativa e distinta a informação sobre as disciplinas e cursos que os 

estudantes frequentam, a sua nacionalidade, a língua materna e as outras línguas que 

falam, pois que foram notadas algumas interferências de outras línguas na sua 

pronúncia. De acordo com os resultados obtidos, pode deduzir-se que os estudantes 

que estudavam ou apenas falavam francês tinham menos dificuldades em pronunciar 

os fonemas nasais. Por outro lado, as estudantes que falam espanhol acabaram por 

associar a pronúncia portuguesa ao sistema fonológico espanhol, articulando a maioria 

das vogais como totalmente abertas. Com base na pronúncia de alguns fonemas 

realizados pelos estudantes podem presumir-se também as possíveis interferências de 

outras línguas, como inglês, italiano, montenegrino ou polaco. Mesmo assim, essas 

interferências foram menos notórias e seria impossível afirmar que tenham ocorrido 
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pela presença das línguas estrangeiras que falam e não pelas características 

provenientes do sistema fonológico da sua língua materna.  
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Considerações finais 

É preciso fazer notar que na sequência de todos os aspetos fonológicos que os 

estudantes eslovenos enfrentam aprendendo o português, neste caso concreto o 

português europeu, em vários contextos cruzam-se com fonemas e sons que não 

existem na sua língua. Assim sendo, os estudantes simplesmente não têm capacidade 

de produzi-los. 

Porém existem, por outro lado, contextos em que não se trata de uma incapacidade do 

estudante esloveno para produzir um determinado fonema, mas o estudante 

simplesmente não encontra nenhuma forma para reconhecê-lo na escrita, isto é 

transformar a grafia de um determinado grafema num determinado fonema que de 

facto na sua língua existe e até é bem presente. 

Isso acontece sobretudo no caso das consoantes. A língua eslovena, como todas as 

línguas eslavas, embora de uma forma diferente, compreende várias consoantes. No 

entanto, essas não são grafadas da mesma forma que em português. Neste sentido, se 

o estudante esloveno não produz os fonemas /ʃ/ e /ʒ/ nos encontros consonânticos 

como [st], [sm], [sp], [sc] e com os grafemas S e Z em posições finais, isto não quer dizer 

que não seja capaz de pronunciá-los ou que não existam na sua língua. Bem pelo 

contrário. É só que não reconhece os grafemas que em português assinalam certos 

fonemas e, portanto, não os produz. Em esloveno os fonemas /ʃ/ e /ʒ/ são apresentados 

com os grafemas Š e Ž na escrita. A presença destes dois grafemas portanto é a única 

que faz com que o estudante esloveno realize os fonemas /ʃ/ e /ʒ/.  

Por outro lado, os aspetos das nasais, da vogal /ɐ/, das consoantes como /R/, /ɫ/, ʎ/ e 

/ɲ/ são fenómenos completamente desconhecidos na língua eslovena e não podem ser 

retirados pelos estudantes da sua língua materna de outra forma qualquer, como 

acontece no caso das fricativas palatais surda e sonora. 

 

Neste sentido, podem ser distinguidas as seguintes duas categorias principais das 

dificuldades: 
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1) DIFICULDADES GRÁFICO-FONOLÓGICAS (a identificação dos grafemas na forma 

escrita e a sua transformação em determinados fonemas já existentes na língua materna 

dos estudantes)  

2) DIFICULDADES FONOLÓGICAS SISTEMÁTICAS (fenómenos fonológicos que os 

estudantes simplesmente não conseguem produzir, mesmo que a grafia o imponha, 

devido à inexistência desses fonemas na sua língua materna)  

 

Dificuldades gráfico-fonológicas 

Com base na forma como e em que contexto aparece um determinado grafema é 

possível presumir e prever qual a sua pronúncia. Neste caso, basta que o estudante 

memorize o facto de um determinado grafema apresentar um determinado fonema na 

realização da fala. A não ser que se trate de um fonema que ele não é capaz de retomar 

da sua língua nativa, portanto, nesta categoria podem ser incluídos: 

 

• as fricativais palatais surda e sonora /ʃ/ e /ʒ/ 

Visto que as fricativas em esloveno existem, o estudante será bem capaz de pronunciá-

las perfeitamente se for familiarizado com a sua ocorrência na escrita. 

 

Como também será capaz de reconhecer: 

• a cedilha (ç) e pronunciá-la como /s/ 

 

Isso vale também no caso da questão das vogais abertas e fechadas, pois que o 

estudante esloveno é capaz de distingui-las: 

• as vogais abertas /ɛ/ e /ɔ/ e as vogais fechadas /e/ e /o/  

Observando bem a análise dos resultados obtidos no teste fonológico poderia parecer 

que há uma tendência na língua eslovena para pronunciar muitos contextos como 

abertos em vez de fechados e que o estudante esloveno tem dificuldades em produzir 
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várias vogais fechadas, visto que essas não foram pronunciadas em quase todas as 

posições átonas. Na verdade, em esloveno as vogais fechadas ocorrem muitas vezes, 

mas não em posições átonas. Essas vogais surgem em outros contextos linguísticos. A 

língua eslovena, tal como a língua portuguesa, compreende quer as vogais abertas quer 

as fechadas. O problema que acontece aqui é que muitas vezes não se utilizam as 

mesmas grafias para marcá-las, aliás, utilizam-se as notações exatamente opostas.  

Na língua eslovena geralmente não existem diacríticos. Estes nunca aparecem para 

marcar o acento de palavra, a não ser que se trate de determinadas palavras que podem 

ter diversos significados. Nestes casos, é utilizado um sinal ortográfico para distingui-las. 

Para a distinção entre abertura e fechamento das vogais, em esloveno para marcar uma 

pronúncia aberta é utilizado o acento circunflexo como notação em cima dos grafemas 

E e O (ê, ô), enquanto se utiliza o acento agudo em cima dos mesmos grafemas (é, ó) 

para caracterizar uma vogal fechada. Portanto, uma situação exatamente contrária à do 

português. Trata-se, então, de um aspeto com o qual os estudantes devem ser 

familiarizados a partir das primeiras aulas para poderem seguir a pronúncia correta. Se 

isso for ensinado desde o princípio de forma clara e atenta, os estudantes conseguirão 

memorizá-lo e utilizá-lo de forma correta, pois que se trata de fonemas que existem na 

sua língua, mas são, mais uma vez, assinalados na escrita de forma diferente. 

 

• vogal /ɨ/ 

A língua eslovena, tal como o português, tem a vogal /ɨ/. Porém, mais uma vez, esta 

ocorre em contextos diferentes.  

Em português trata-se de uma vogal limitada aos contextos átonos, sobretudo em 

posição final, mas geralmente em todas as posições átonas em que na escrita ocorre o 

grafema E. Nesses casos a vogal /ɨ/ passa a ser quase omitida e deixa o espaço aos 

encontros das consoantes, ou seja, encontros consonânticos. Isso não acontece apenas 

no caso do grafema E mas também em alguns casos com o grafema I (disparate 

/dɨʃpɐratɨ/, visita /vɨzitɐ/, Filipe /fɨlipɨ). Porém, nunca acontece com outras vogais.  
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Por outro lado, em esloveno a tendência de fechamentos e reduções vocálicas está 

presente a nível de todas as vogais, mas apenas em formas coloquiais que não fazem 

parte da norma padrão. A vogal /ɨ/ em esloveno, ao contrário da situação no português 

europeu, também é uma vogal tónica e pode levar o acento da palavra (como no caso 

da palavra dež /dɨʒ/, que significa chuva). Nunca, porém, ocorre em posição final como 

no português de Portugal. Daí a tendência de os estudantes eslovenos pronunciarem os 

grafemas E finais sempre como /ɛ/. Trata-se novamente de um fonema bem presente 

em esloveno que pode ser produzido de forma muito fácil pelo estudante esloveno, mas 

para que isso aconteça é preciso conhecer as suas ocorrências diferentes no português 

europeu. 

 

• grafema X 

O grafema X no português europeu apresenta vários fonemas na pronúncia: /s/, /ʃ/, /ks/, 

/z/ e em contextos menos comuns até /ʒ/. Contudo, entre eles não há fonema nenhum 

que não possa ser pronunciado pelo estudante esloveno. Trata-se, portanto, mais uma 

vez apenas da falta de reconhecimento por causa do contexto diferente em que os 

fonemas ocorrem. O grafema X não faz parte da língua eslovena, mas sim todos os 

fonemas que ele marca. Ao ver o grafema o estudante frequentemente acaba por 

associar a sua função em inglês, pronunciando-o, portanto, como /ks/. É preciso, então, 

que o estudante memorize todos os fonemas que são representados através do grafema 

X nos diferentes contextos em que ocorrem. 

 

• grafema H 

Em português o grafema H é um grafema sempre sem valor fónico, enquanto em 

esloveno é pronunciado como /x/ que é mais ou menos equivalente à pronúncia do 

mesmo grafema em inglês ou à pronúncia do grafema J em espanhol. O fonema mais 

próximo no português poderia ser a consoante R múltipla uvular. Sendo o grafema H de 

valor fónico na língua eslovena o estudante opta pela sua pronúncia e esquece-se de o 

omitir em português. Mesmo assim, neste caso é preciso simplesmente eliminá-lo. 
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• dígrafos <ch>, <que> e <qui>, <gue> e <gui> 

Também no caso dos dígrafos acima indicados se produzem consoantes como /ʃ/, /k/ e 

/g/, todas bem presentes na língua eslovena e pronunciadas sem dificuldades 

nenhumas. Porém, os estudantes devem ser familiarizados com os contextos em que 

ocorrem para poder reconhecê-las e utilizá-las de forma correta. 

Sendo assim, seria preciso inventar técnicas específicas para indicar a pronúncia de 

determinados grafemas no português europeu aos estudantes sempre que for possível. 

  

Dificuldades fonológicas sistemáticas 

Por outro lado, na segunda categoria podem ser incluídas aquelas ocorrências ou 

fenómenos que os estudantes eslovenos não conseguem pronunciar, mesmo que a 

grafia o indique e imponha, devido à inexistência desses fonemas na sua língua.  

 

• fonemas nasais 

Mesmo que o estudante repare nos grafemas que marcam a pronúncia nasal, ele não 

será capaz de pronunciá-los por causa da inexistência de qualquer tipo de fonema nasal 

na sua língua. Para além disso, as nasais nem sempre são marcadas na escrita. Isso quer 

dizer que embora os estudantes aprendam todos os contextos em que essas ocorrem 

em teoria, eles ainda não serão capazes de pronunciá-las como nasais devido à 

inexistência desses sons no sistema fonológico da sua língua materna. 

 

• vogal /ɐ/ 

Os estudantes podem memorizar determinados contextos em que essa vogal ocorre, 

mesmo que esses não sejam fáceis de entender por serem bem variáveis. Ainda assim, 

os estudantes encontram-se incapazes de procurar uma harmonia central para 

produzirem essa determinada vogal, acabando por pronunciá-la na grande maioria das 
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vezes simplesmente como uma vogal /a/ aberta, algumas vezes até como uma vogal /ɨ/, 

portanto fechada. 

 

• /R/ múltipla uvular 

Acontece o mesmo no caso da /R/ múltipla uvular. O estudante até pode memorizar que 

o grafema R se pronuncia de forma diferente em português se estiver em posição inicial 

ou se houver um dígrafo [rr], mas mesmo assim não encontrará meios para produzir tal 

pronúncia na sua língua nativa.  

 

• consoante /ɫ/ 

O sistema fonológico esloveno compreende apenas uma consoante /l/, plenamente 

desvelarizada, independentemente da sua posição. Mesmo que os estudantes não 

consigam pronunciá-la, muitas vezes estão bem familiarizados com uma pronúncia mais 

velarizada, graças às falas regionais e ligações aos contextos de outras línguas eslavas 

meridionais próximas (como o caso do croata), onde existe tal consoante mais velar. 

 

• consoantes /ʎ/ e /ɲ/ 

Em esloveno existem apenas as variantes separadas destas consoantes. Há uma simples 

combinação da consoante /l/ e consoante /j/ que em esloveno tem a pronúncia de uma 

vogal I ditongada (ex: [lj] Ljubljana) e da consoante /n/ e consoante /j/ ([nj], ex: sanje). 

Contudo, estas consoantes não produzem os mesmos sons na realização da pronúncia 

como /ʎ/ e /ɲ/, principalmente porque /ɲ/ é uma consoante nasal, portanto, integra um 

aspeto inexistente no sistema fonológico esloveno.   

 

Apesar das dificuldades, não quer dizer que estes fonemas, inexistentes no sistema 

fonológico do esloveno, não possam ser aprendidos. Mesmo pelo contrário, isto só quer 

dizer que nestes casos é preciso ainda mais prática (como por exemplo a utilização de 
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laboratórios fonológicos) para treinar a produção dos fonemas que não existem na sua 

língua. Neste caso, os estudantes variam tanto de um a outro, visto que o 

desenvolvimento fonológico depende muito do domínio e talento individual de cada um 

dos estudantes. Há estudantes que conseguem pronunciar até os fonemas mais difíceis 

que não fazem parte da sua língua desde as primeiras aulas, no entanto também há 

aqueles que apesar do esforço constante durante muitos anos ainda têm muitas 

dificuldades em pronunciar determinados sons. 
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Conclusão 

A partir das questões analisadas neste trabalho, pode concluir-se que as hipóteses 

relacionadas com as dificuldades fonológicas do português europeu no caso dos 

estudantes eslovenos do nível A1 de proficiência foram confirmadas. Para além disso, 

os conhecimentos obtidos durante o estágio foram muito significativos e contribuíram 

para o desenvolvimento de vários aspetos pedagógico-didáticos ao nível da planificação 

e da realização de todas as atividades, não apenas fonológicas. 

Todavia, é preciso ter em conta que o ambiente linguístico esloveno está muito pouco 

familiarizado com a área da fonética e fonologia portuguesa e da sua investigação. 

Sendo assim, por todos os aspetos abordados, as características fonológicas do 

português europeu com a sua complexidade merecem ocupar um lugar muito 

significativo no ensino da língua aos estudantes de Português como Língua Estrangeira, 

neste caso, nativos eslovenos, com realização de várias práticas de pronúncia constantes 

e eficazes, também com ajuda de laboratórios fonológicos. Muitas das dificuldades 

fonológicas do português europeu apresentadas neste relatório não são enfrentadas 

apenas pelos estudantes eslovenos, mas também por vários falantes de outras línguas 

estrangeiras que aprendem as especificidades fonológicas da língua portuguesa.  

O sistema fonológico do português europeu deve ser visto como uma atividade que 

desperte a curiosidade e que seja uma tarefa desafiante, cheia de empenho e dedicação 

quer por parte do professor quer por parte do estudante esloveno.  
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ANEXO 1  

Material expositivo em PowerPoint – Introdução à fonética e fonologia da língua 

portuguesa 

Diapositivos 
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ANEXO 2 

Material expositivo em PowerPoint – Azulejos 

 

 

 

 



175 

  

 

  

 

 

 

 



176 

ANEXO 3  

Material expositivo em PowerPoinit - Fado 
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ANEXO 4 

Material expositivo em PowerPoint – Vocabulário (casa, quarto) 
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ANEXO 5 

Material expositivo em PowerPoint – Números 
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ANEXO 6 

Material expositivo em PowerPoint – Meses, estações do ano 
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ANEXO 7  

Material expositivo em PowerPoint – Atividades, tempos livres 
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ANEXO 8 

Material expositivo em PowerPoint – Apresentação do Porto 
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ANEXO 9 

Exposição - Azulejo  

           

  

         

ARTE DO AZULEJO EM PORTUGAL  

  

O azulejo é uma das expressões mais representativas da cultura portuguesa e um dos 

seus contributos mais originais para o património cultural mundial. Essa originalidade 

não se restringe ao pequeno objeto de cerâmica de forma quadrada, mas antes ao modo 

como se multiplica.  

Portugal é, todo ele, um grande museu do Azulejo. Com a sua combinação de temas 

europeus, árabes e asiáticos, a azulejaria espelha a típica aculturação portuguesa e o 

desejo de conhecer outros povos.  
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Por ocasião da inauguração da exposição Azulejaria Portuguesa: Diálogos 

Contemporâneos, gostaríamos de convidar-vos para uma viagem através da história 

desta forma de arte tão tradicionalmente portuguesa.  

  

Local: Entrada da Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana  

Apresentação: Blažka Müller Pograjc, Mojca Medvedšek, Edvin Dervišević  

Abre no dia 11 de novembro de 2019 às 9 horas  

Entrada livre  

  

Azulejo hispano-mourisco  

No final do século XV, início do século XVI começou a difusão do uso do azulejo em 

Portugal como uma forma de revestimento de superfícies de paredes. Os primeiros 

azulejos eram importados sobretudo de Sevilha e apresentavam uma forte influência da 

cultura islâmica. Utilizados tanto em espaços religiosos como civis, os seus motivos 

decorativos vão-se adaptando ao gosto renascentista da época, passando a incluir 

também representações animais e vegetalistas. Em espaços religiosos, o mais 

importante foi o revestimento azulejar encomendado em Sevilha para a Sé Velha de 

Coimbra, cerca de 1503. Em Sintra, no antigo Paço Real podemos encontrar um dos 

maiores espaços civis decorado com azulejos hispano-mouriscos. No século XIX, muitos 

dos padrões hispano-mouriscos irão ser recuperados ou reinventados. Na segunda 

metade do século XX, irá ser escolhida precisamente a técnica islâmica da corda seca 

por Maria Keil para decorar a estação de Metro do Rossio, em 1963. Na série de painéis 

nota-se a influência dos revestimentos mudéjares do Paço de Sintra, em particular da 

Sala dos Cisnes.  

Hispano-mavrska umetnost azuleja  

Ob koncu 15. ter na začetku 16. stoletja se je pričelo širjenje uporabe azuleja na 

Portugalskem kot oblike prekrivanja sten in drugih površin. Prve azuleje so uvažali 

predvsem iz Sevilje. Ti so bili pod vplivom islamske kulture. Uporabljali so se tako v 
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verskih kot posvetnih krogih, pri čemer so se njihovi okrasni motivi postopoma prilagajali 

renesančnemu okusu obdobja ter tako vključevali tudi živalske in rastlinske upodobitve. 

V cerkveni arhitekturi je bil za staro katedralo v Coimbri okoli leta 1503 najpomembnejši 

cikel v tehniki azuleja, naročen v Sevilji. V Sintri lahko v stari kraljevi palači najdemo 

enega največjih posvetnih prostorov, okrašenega s hispanomavrskim azulejom. V 19. 

stoletju se uporaba mnogih hispano-mavrskih vzorcev ponovno obudi, na novo 

vzpostavi ter preoblikuje. V drugi polovici 20. stoletja Maria Keil izbere prav islamsko 

tehniko suhe vrvi, ko leta 1963 okrasi  podzemno postajo Rossio. V seriji umetnin je 

opazen vpliv mavrskega  okraševanja palač v Sintri, zlasti dvorane Sala dos Cisnes. 

 

Faiança  

No século XVI, o desenvolvimento da nova técnica da faiança em Itália, que permite a 

pintura direta sobre a superfície azulejar, possibilita um alargamento dos temas 

decorativos utilizados, sobretudo a nível da figuração. A produção de azulejos conhece 

assim uma enorme difusão. Em 1558, na Flandres, é encomendado o primeiro grande 

núcleo de painéis realizados nesta nova técnica. Por volta de 1560, em Lisboa, começam 

a trabalhar diversos ceramistas flamengos e consigo trazem os modelos do 

Renascimento e do Maneirismo. A produção portuguesa azulejar em faiança então 

começa sob esta influência ítalo-flamenga. Os azulejos destinados à Quinta da Bacalhoa 

que incluem já padronagens, rodapés e painéis historiados fazem parte dos primeiros 

trabalhos realizados em Lisboa. Peça fundamental para a história deste período é o 

painel de Nossa Senhora da Vida.   

Fajansa  

V 16. stoletju se v Italiji razvije nova tehnika fajanse, ki dovoljuje neposredno slikanje na 

površino ploščic in omogoči razširitev uporabljenih dekorativnih motivov in figuralike. 

Proizvodnja keramičnih ploščic se torej zelo razširi. Leta 1558 so na Flamskem prvič 

naročili serijo panelov, narejenih s tovrstno tehniko. Okoli 1660 začnejo v Lizboni 

delovati različni flamski keramičarji, ki s seboj prinesejo renesančne in manieristične 

vzorce. Portugalska prizvodnja slikanja na ploščice v tehniki fajansa se je tako začela 
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preko italijansko-flamskega vpliva. Delo, ki je bistveno za zgodovino tega obdobja je 

podoba Nossa Senhora da Vida (Naša gospa življenja). 

 

Azulejaria figurativa do século XVII   

A partir de finais do século XVI, a azulejaria portuguesa desenvolveu-se através de duas 

vias principais: a figuração e a padronagem. A figuração é de dois tipos: representações 

religiosas e profanas. No revestimento de igrejas, onde predominava o azulejo de 

padrão, a figuração surge em painéis de pequena dimensão, como por exemplo as 

representações da Virgem ou de Santos. Alguns painéis também tinham funções 

simbólicas que se sobrepunham à dimensão decorativa, entre os quais é o caso de 

painéis de vasos floridos, representando a virtude da Esperança.  

Figuralika na keramičnih ploščicah v 17. stoletju  

Do konca 16. stoletja se je portugalska tehnika azulejo razvijala na dva načina: figuralika 

in vzorčenje. Figuraliko lahko razdelimo na religiozno in posvetno tematiko. Pri 

okraševanju cerkva, kjer so prevladovale ploščice z vzorci, se figure pojavljajo na majhnih 

ploščicah, kot so na primer prikazi Device Marije ali svetnikov. Nekatere so imele tudi 

simbolne pomene, ki so prevladovali nad zgolj dekorativno razsežnostjo  panelov, na 

primer ploščice s cvetličnimi lonci, ki predstavljajo vrlino Upanja. 

 

Padrões orientais  

No início do século XVII, em Lisboa começaram a produzir-se frontais de altar de 

inspiração oriental, chamados de aves e ramagens. O seu objetivo era imitar as 

chamadas chitas ou pintados, tecidos estampados provenientes da Índia. Apesar de se 

tratar de uma origem extra-europeia, as representações justificavam a sua presença em 

altares católicos por serem interpretadas de forma simbólica. A nobreza foi responsável 

pelas encomendas de azulejos de temática profana, colocando-os no revestimento dos 

seus palácios e jardins. Uma das preocupações das encomendas de azulejos para 
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palácios e quintas era a de azulejos exprimirem a cultura dos seus proprietários. Sendo 

assim, a mitologia clássica foi um tema muito representado.  

Orientalski vzorci  

Na začetku 17. stoletja se je v Lizboni začela proizvodnja oltarnih kril z orientalskim 

navdihom, s pticami in vegetativnimi vzorci. Posnemali so slikane vzorce in tiskano blago 

indijskega porekla. Kljub dejstvu, da gre za blago, ki ima izvenevropski izvor, so podobe 

upravičevale njegovo prisotnost na katoliških oltarjih, saj so bile interpretirane na 

simboličen način. Plemstvo je naročalo keramične ploščice s posvetno tematiko, ki so 

svoje mesto našle v okraševanju palač ter vrtov. Eden od ciljev ciklov azuleja je bil, da  

izražajo kulturo svojih lastnikov, zato je bila klasična mitologija ena najbolj zastopanih 

tem. 

 

 Os padrões  

Porém, no século XVII em Portugal nasce uma capacidade imaginativa dos pintores e 

azulejadores nacionais. Partindo de módulos mais simples como por exemplo os 

compostos por um ou quatro azulejos passa-se a utilizar até aos módulos compostos por 

cento e quarenta e quatro azulejos. Também, embora raramente, foram utilizados 

módulos ímpares. O aspeto principal que podemos observar nos padrões são 

decorações inspiradas em têxteis, couros lavrados, talha ou mesmo a porcelana oriental. 

Além disso é preciso apontar efeitos de pintura que simulam a luz e as sombras. Outra 

solução muito eficaz foi a dos chamados ‘’enxadrezados’’, composições em que azulejos 

de cor lisa eram colocados alternadamente criando malhas de linhas oblíquas.Trata-se 

de um trabalho que exigia muita precisão.   

Vzorci  

V 17. stoletju smo na Portugalskem priča nepredstavljivi sposobnosti na slikarjev in 

keramičarjev. Izhajajo lahko iz enostavnih vzorcev, sestavljenih iz ene ali štirih ploščic, 

nadaljujejo pa z uporabo tistih, sestavljenih iz do sto štiriinštiridesetih ploščic. Včasih, 

čeprav redko, so uporabljali tudi vzorce iz neparnega števila ploščic. Glavna prvina, ki jo 
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lahko opazimo v vzorcih, so okraski, ki se navdihujejo v tekstilu, na usnjenih tapetah, 

rezbarijah ali celo v orientalskem porcelanu. Poleg tega je potrebno izpostaviti slikarske 

učinke, ki oponašajo igro svetlobe in senc. Druga zelo učinkovita rešitev pa je bila tako 

imenovana ‘’šahovnica,’’ kompozicija, v kateri so bile izmenično postavljene ploščice 

svetlih barv, ki so ustvarjale poševne mreže. Gre za ustvarjanje, ki je zahtevalo veliko 

natančnosti. 

 

 

 

Produção do século XVIII  

No início do século XVIII começa a grande produção nacional de azulejos. Os autores 

portugueses afirmam o gosto barroco da época através de uma pincelada mais livre, em 

perfeita articulação com os locais a que se destinavam. Este período é marcado também 

pela produção exclusivamente a azul, influenciada pela produção holandesa e pelo 

gosto pelas porcelanas chinesas. O pintor de azulejos a partir deste período chama-se 

artista, passando a assinar os seus trabalhos. Os nomes mais marcantes desta época são: 

Gabriel del Barco, António Pereira, Manuel dos Santos, António de Oliveira Bernandes. 

Com as encomendas sempre mais numerosas de azulejos, chegadas também do Brasil, 

passa-se à repetição de iconografias em espaços diferentes, à utilização de motivos 

seriados, e à simplificação da pintura. As molduras tornam-se mais importantes, 

ocultando muitas vezes a cena que enquadravam. A acompanhar o desenho começa a 

reutilização da técnica quinhentista do alicatado. Esta técnica possibilita um grande 

efeito visual, como acontece nas figuras de convite.   

Proizvodnja v 18. stoletju  

V začetku 18. stoletja se začne velika nacionalna proizvodnja ploščic. Portugalski avtorji 

baročnemu slogu dodajajo svobodne tehnike barvanja, ki so popolnoma ustrezale 

krajem, ki so jih opisovale. To obdobje zaznamuje izključno tako imenovana » modra 

proizvodnja«, na katero vplivata nizozemska produkcija in povpraševanje po kitajskem 
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porcelanu. Slikar ploščic se od tega obdobja dalje imenuje umetnik, svoja dela začne 

podpisovati. Najbolj znani umetniki tega časa so: Gabriel de Barco, António Pereira, 

Manuel dos Sontos, António de Oliviera Bernandes. Z vse številčnejšimi naročili ploščic, 

tudi iz Brazilije, se ikonografija ponavlja v različnih prostorih, začnejo se uporabljati 

serijski motivi, pride pa tudi do poenostavljanja slikanja. Ponovno začnejo uporabljati 

tehniko s kleščami, ki se je prvič pojavila že v 16. stoletju. Ta tehnika omogoča odličen 

vizualni učinek, kot pri podobah poziva.  

  

Presença do azulejo português no Brasil no século XVIII  

Nos séculos XVII e XVIII, a história do azulejo no Brasil está fortemente relacionada à do 

azulejo português como os azulejos que podemos encontrar no Brasil vinham sobretudo 

das oficinas portuguesas. Os exemplares mais antigos datam da primeira metade do 

século XVII. Para além dos azulejos portugueses, sobretudo os chamados azulejos de 

padrão, foram também utilizados azulejos holandeses, referidos como ‘’azulejos do 

norte’’. O século XVIII foi o momento em que os azulejos atingiram o seu maior 

esplendor e fulgor no Brasil. Aí encontramos uma das realizações mais significativas 

desta expressão artística no claustro do convento de São Francisco de Salvador na Bahia. 

Para além da Bahia que constitui o principal núcleo de azulejaria setecentista 

portuguesa no Brasil, note-se também: Maranhão (São Luís), Minas Gerais (Ouro Preto), 

Pará (Belém), etc.  

Prisotnost portugalske keramike (azuleja) v Braziliji v 18. stoletju  

V 17. in 18. stoletju je nastanek brazilske keramike precej povezan s keramiko 

Portugalske, saj je prav brazilska keramika po večini prišla v Brazilijo iz portugalskih 

obrtniških delavnic. Najstarejši primerki brazilskega azuleja segajo v prvo polovico 17. 

stoletja. V Brazilji so poleg portugalske keramike, predvsem tako imenovanih ploščic z 

vzorci, uporabljali tudi nizozemsko keramiko, imenovano tudi ''severna keramika''. V 18. 

stoletju pa je keramika v Braziliji dosegla svoj vrhunec in razcvet. V tem stoletju najdemo 

eno od najpomembnejših del te umetnosti, ki se nahaja v ženskem samostanu cerkve 

São Francisco de Salvador v Bahiji. Poleg Bahije, ki velja za osrčje portugalske keramike 
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18. stoletja v Braziliji, pa ne smemo pozabiti na druge prav tako pomembne predele, kot 

so: Maranhão (São Luís), Minas Gerais (Ouro Preto), Pará (Belém), itd.   

  

  

Rococó e Neoclássico  

No meio do século XVIII, uma nova estética, o Rococó mudou absolutamente o aspeto 

da azulejaria portuguesa. Foram incluídas formas mais orgânicas e dinâmicas e alguma 

assimetria nas composições, inspiração proveniente de gravuras da Europa Central. A 

opção do azul e branco que marcou o período anterior foi substituída pela policromia. 

Foram criados novos espaços de sociabilidade, como os jardins, que integram painéis de 

azulejos. Após o terremoto  de 1755 foi preciso recuperar e reconstruir padronagens de 

manufatura rápida, inspiradas em papel ou tecidos para revestir as paredes das novas 

arquiteturas. As ações do então ministro Marquês de Pombal (1699-1782) levaram à 

fundação de diversas fábricas cerâmicas, especialmente a Real Fábrica de Louça, ao 

Rato, em Lisboa.  

Rokoko in neoklasicizem  

Sredi 18. stoletja je nov umetnostni slog, rokoko, popolnoma spremenil videz 

portugalskih ploščic. Več pristnih in dinamičnih oblik ter nekaj asimetrije je bilo 

vključenih v sestave, ki so jih navdihnile gravure iz srednje Evrope. Modro-belo vrsto 

upodabljanja, ki je zaznamovala predhodno obdobje, je zamenjala polikromija. 

Izoblikovali so se novi družabni prostori, kot denimo parki, katerih sestavni del so zdaj 

predstavljali tudi paneli. Da bi prekrili zidove novih arhitekturnih stavb, je bilo po potresu 

leta 1755 treba hitro obnoviti in rekonstruirati skupke vzorcev, ki so svoj navdih dobili iz 

papirnatih izdelkov ter tkanin. Ukrepi takratnega ministra Markiza de Pombala (1699-

1782) so privedli do ustanovitve več keramičnih tovarn, še posebej do ustanovitve 

tovarne Real Fábrica de Louça v okrožju Rato, v Lizboni. 

  

O Metropolitano de Lisboa  
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As estações do Metropolitano de Lisboa representam espaços adequados para a 

integração da azulejaria contemporânea. Numa primeira fase de implementação (1959-

1972) a artista Maria Keil e o arquiteto Keil do Amaral tentaram procurar a forma de 

distraírem as pessoas no Metropolitano do facto de estarem ‘’debaixo da terra’’, criando 

assim espaços de luminosidade. A técnica utilizada foi a da azulejaria arcaica. Para além 

do azulejo, foram integradas também esculturas, pinturas e outros materiais 

diversificados. Mesmo assim, o azulejo continuou a ser a parte fundamental deste 

museu subterrâneo e a representação da história e cultura portuguesa com fortes 

ligações a outros povos. 

Lizbonski metro  

Postaje lizbonske podzemne železnice predstavljajo primeren prostor za vključevanje 

del s sodobnimi stenskimi ploščicami. V prvi fazi izvajanja (1959–1972) sta umetnica 

Maria Keil in arhitekt Keil do Amaral poskušala najti način, da bi obiskovalce metroja 

odvrnila od misli, da se nahajajo ‘’pod zemljo’’ ter tako ustvarila svetlost prostorov. Ob 

tem sta uporabila tehniko arhaičnih ploščic. Kasneje so poleg ploščic pričeli vključevati 

tudi skulpture, slike ter druge materiale. Kljub temu pa je azulejo še naprej predstavljal 

osrednji del tega podzemnega muzeja, ki služi kot prikaz portugalske zgodovine in 

kulture ter njenih tesnih vezi z drugimi narodi. 

 

O azulejo nos metros do mundo  

O entendimento do metropolitano como espaço de fusão de culturas diversas levou o 

Metropolitano de Lisboa a oferecer obras de alguns dos principais artistas nacionais para 

enriquecer estações de metropolitano por todo o mundo. A iniciativa teve início em 

1992. Em 1995, foram colocadas em Paris, na estação Champs Élysées, composições 

azulejares com elementos geométricos. Chegaram logo outras ofertas de obras de 

quatro artistas portugueses para integrarem outros espaços pelo mundo, por exemplo 

na estação de Budapeste, nas Américas, como por exemplo na estação Chabacano, da 

Cidade do México ou a estação Santa Lucía, em Santiago do Chile e até na estação 

Martin Place, em Sidney.  
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Azulejo v podzemnih železnicah po svetu  

Dojemanje podzemne železnice kot kraja, kjer se prepletajo različne kulture, je lizbonsko 

podzemno železnico spremenilo v prostor, kjer lahko nekateri največji portugalski 

umetniki razstavljajo svoja dela ter obenem pripomorejo k obogotitvi okrasja 

podzemnih železnic po vsem svetu. Pobuda se je začela leta 1992. Leta 1995 so na postaji 

Champs Élysées v Parizu postavili azulejo z geometrijskimi vzorci. Kasneje so štirje 

portugalski umetniki predlagali, da bi ploščice postavili še drugod po svetu, denimo na 

postaji v Budimpešti, na postajah v Severni in Južni Ameriki, na primer na postaji 

Chabacano v Ciudadu de México ali na postaji Santa Lucía v Santiagu, prestolnici Čila. 

Postavili so jih celo na postaji Martin Place v Sydneyju.   

  

  

  

Prevod: Študenti in študentke predmeta Portugalščina 1  

Mentorja: lekt. dr. Mojca Medvedešk, mag. prof. Edvin Dervišević  
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ANEXO 10  

Exposição - Fado  

              

  

HISTÓRIA DO FADO  
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Local: Vestíbulo da Faculdade de Letras da Universidade de Ljubljana  

Apresentação: Blažka Müller Pograjc, Mojca Medvedšek, Edvin Dervišević  

Abre no dia 18 de novembro de 2019   

Entrada livre  

   

  

  

     

  

1  

  

O fado é um género performativo que integra música e poesia, desenvolvido em Lisboa 

no segundo quartel do século XIX, como resultado de um processo de fusão multicultural 

que envolveu danças afro-brasileiras recém-chegadas à Europa, uma herança de 

géneros locais de canção e dança, tradições musicais de zonas rurais trazidas por vagas 

sucessivas de imigração interna e os padrões cosmopolitas da canção urbana do início 

do século XIX.  
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***  

  

Fado je performativna zvrst, ki združuje glasbo in poezijo, razvil se je v Lizboni v drugi 

četrtini 19. stoletja kot rezultat procesa multikulturnega zlitja, ki je vključevalo afro-

brazilske plese, nedavno prispele v Evropo, zapuščino lokalnih plesnih in pevskih zvrsti, 

glasbeno tradicijo ruralnih območij, ki jo je prineslo notranje priseljevanje v več 

zaporednih valovih, ter svetovljanske vzorce urbane glasbe iz začetka 19. stoletja.  

  

  

  

  

2  

        

  

O canto do Fado está intrinsecamente ligado à execução de um instrumento musical 

tipicamente português, a Guitarra Portuguesa, instrumento em forma de pêra da família 

das Cítaras, com doze cordas de metal, que reúne um significativo repertório solístico, 

mas que é sobretudo utilizado para o acompanhamento da voz, em associação com a 

guitarra acústica.  

***  
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Petje fada je tesno povezano z igranjem tipičnega portugalskega glasbila, portugalske 

kitare, ki spada v družino brenkal. Je v obliki hruške in ima 12 kovinskih strun. Združuje 

pomemben solistični repertoar in se skupaj z akustično kitaro uporablja predvsem kot 

spremljava vokala.  

3  

O Teatro de Revista, género de teatro ligeiro tipicamente lisboeta nascido em 1851, cedo 

descobrirá as potencialidades do Fado que, a partir de 1870, integra os seus quadros 

musicais para ali se projetar junto de um público mais alargado. O contexto social e 

cultural de Lisboa com os seus bairros típicos, a sua boémia, assume protagonismo 

absoluto no teatro de revista. No teatro de Revista, com refrão e orquestrado, o Fado 

será cantado quer por famosas atrizes, quer por fadistas de renome, cantando o seu 

repertório.  

***  

Teatro de Revista (Revijsko gledališče) je zvrst tipično lizbonskega lahkotnega gledališča, 

ki se pojavi leta 1851. Gledališče kmalu odkrije velik potencial  fada in tako od leta 1870 

postane del glasbenega okvirja teatra, ki je tako predstavljen širšemu občinstvu. Socialni 

in kulturni kontekst Lizbone z značilnimi četrtmi ter s svojo boemskostjo prevzame 

glavno vlogo v tovrstnem, revijskem gledališču. Refrene fada v spremljavi orkestra v tem 

obdobju revijskega gledališča izvajajo tako slavne igralke kot priznani pevci fada, ki 

prepevajo svoj repertoar skladb.     

4  
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Em 1910 a canção de Lisboa irrompe nas artes plásticas com a obra ‘’O Fado’’ de José 

Malhoa, que desde logo assumirá uma importância central na iconografia do género.  

Leta 1910 lizbonsko petje prodre v likovno umetnost z delom Joséja Malhoe "O Fado", 

ki od tedaj prevzame osrednjo vlogo v ikonografiji tega žanra.  

  

5   

Com a publicação do Decreto-Lei de 6 de Maio de 1927, seriam introduzidas alterações 

profundas nos contextos performativos do Fado, regulamentando-se a censura prévia 

das letras, a definição de recintos próprios para atuações de Fado, dentro de horários 

pré-definidos, a obrigatoriedade de posse da carteira profissional para os artistas e a 

gradual implementação do traje de cerimónia nas atuações.  

Z objavo zakonskega odloka, 6. maja 1927, koncept fada in nastopanja doživi temeljne 

spremembe, ki so med drugim vključevale predhodno cenzuro besedil, določile ustrezna 

prizorišča za izvajanje fada ob vnaprej določenem času, od umetnikov pa zahtevale 

profesionalno izkaznico ter postopno uveljavile predpisana oblačila za nastope.  
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5  

  

Gradualmente, tenderia a ritualizar-se a audição de fados em Casas de Fados, locais que 

iriam concentrar-se nos bairros históricos da cidade, sobretudo a partir dos anos 30. 

Estas transformações na produção do Fado iriam necessariamente afastá-lo do domínio 

do improviso, consolidando-se a profissionalização de intérpretes, autores e músicos.  

***  

Postopoma se je nastopanje fada preneslo v t. i.  “hiše fada” (Casas de Fados). Gre za 

prostore, ki se najpogosteje pojavijo v zgodovinskih četrtih mesta, zlasti od 30. let dalje. 

Tovrstne preobrazbe v oblikovanju fada to zvrst vsekakor odmaknejo od pretežne 
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glasbene  improvizacije, s tem pa se začne  uveljavljanje profesionalnih interpretov, 

avtorjev in glasbenikov.   

  

   

6  

A atividade crescente das estações emissoras de rádio conduziu à incorporação do Fado 

na sua programação, conquistando gradualmente novos públicos, mesmo na rede de 

emigração na diáspora portuguesa com transmissões a partir dos Teatros, emissões em 

direto de Casas de Fado, ou apresentações ao vivo nos estúdios.   

***  

Fado so zaradi rastoče popularnosti radijskih prenosov začeli vključevati tudi v radijske 

programe. S tem je ta zvrst glasbe dosegla širše občinstvo, med drugim tudi poslušalce 

v portugalskih diasporah. Prenosi fada so bili raznoliki, vse od neposrednih koncertov iz 

hiš fada, predstav iz gledališč do studijskih nastopov v živo.    

  

7  
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Nos anos 1960 e 1970 o Fado começou igualmente a atrair muitos dos melhores poetas 

eruditos portugueses, a par com uma forte tradição viva de poesia popular.A partir do 

decisivo contributo do compositor Alain Oulman, chegavam ao Fado, na voz de Amália 

Rodrigues, os poemas de autores com formação académica e obra literária publicada 

como David Mourão-Ferreira, Pedro Homem de Mello, José Régio, Luiz de Macedo e, 

mais tarde, Alexandre O’Neill, Sidónio Muralha, Leonel Neves ou Vasco de Lima Couto, 

entre outros.   

***  

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je začel fado, vzporedno z močno 

živo tradicijo popularne poezije, privabljati tudi številne najboljše portugalske pesnike.  

Vse od ključnega prispevka skladatelja Alaina Oulmana so fado, ob vokalu Amálie 

Rodrigues, pričele spremljati pesmi akademsko izobraženih avtorjev z objavljenim 

literarnim opusom, med drugimi David Mourão-Ferreira, Pedro Homem de Mello, José 

Régio, Luiz de Macedo ter kasneje Alexandre O’Neill, Sidónio Muralha, Leonel Neves ali 

Vasco de Lima Couto.   
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8  

  

  

  

  

Nas últimas duas décadas o Fado tem-se revelado um campo de criatividade cada vez 

mais aberto, em que os elementos tradicionais se combinam com novas influências, 

tanto nacionais como internacionais. Após um período de aparente desinteresse das 
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gerações mais jovens, nas décadas de 1970 e 80, o Fado revela hoje sinais de uma 

vitalidade renovada, com um número significativo de cantores, instrumentalistas, 

compositores e poetas jovens a surgirem todos os anos.  

***  

V zadnjih dveh desetletjih se fado kaže kot vse bolj odprto področje ustvarjalnosti, v 

katerem se tradicionalni elementi povezujejo z novimi smernicami, tako narodnimi kot 

mednarodnimi. Po obdobju očitnega nezanimanja mlajših generacij, v sedemdesetih in 

osemdesetih letih, danes fado kaže znake prenovljene vitalnosti s številnimi 

pomembnimi pevci, glasbeniki, skladatelji in mladimi pesniki, ki vsako leto prihajajo na 

glasbeno sceno.   

  

Prevod: Študenti in študentke predmeta Portugalščina 1  

Mentorja: lekt. dr. Mojca Medvedešk, mag. prof. Edvin Dervišević  
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ANEXO 11 

Ficha de trabalho – Teste fonológico 

 

TESTE FONOLÓGICO 

Português 1, nível inicial de proficiência 

 

Nome: ________________    Apelido: ______________________   

Idade: ________    Curso: ______________________________________________ 

Língua materna: ______________   Outras línguas: ___________________________  

 

Exercício 1: 

cão, espelho, mão, comem, terreirinho, perceber, desinteressado, decente, amam, falar, 

mel, força, leal, arrasar, hoje, jogo, reagir, nascer, saber, mouro. 

Exercício 2: 

pão – pau tem – têm rede – farol – bairro avó – avô 

ele – ela existir – extinguir sé – sê – se   vasco – mesmo  

máximo – táxi copo – bolo passa – casa – taça médico – selo 

chegar – acordar guerra – gelo – ganso quero – quarto – quinto chuva – ciúme 

 

Exercício 3:  

1) Que horas são? 

2) Não te metas nas nossas discussões! 

3) Às vezes fecho os meus olhos. 

4) Os meus irmãos não gostam de ver filmes. 
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5) Estou muito feliz por estar aqui esta noite! 

6) Tinhas muitas saudades dos nossos pequenos almoços todos os dias? 

7) Espero que estejam comodamente sentados e preparados nos vossos sítios. 

8) A minha mãe tem um cão espertalhão, vem de Portimão com um balão na sua mão. 

9) Belas recordações fazem boas canções. 

10) Fazes bem chegar mais cedo. 

 

Janeiro 2020 

Faculdade de Letras 

Universidade de Ljubljana 

 

TESTE FONOLÓGICO 

Português 1, nível inicial de proficiência 

Exercício 1: 

cão, espelho, mão, comem, terreirinho, perceber, desinteressado, decente, amam, falar, 

mel, força, leal, arrasar, hoje, jogo, reagir, nascer, saber, mouro. 

Exercício 2: 

pão – pau tem – têm rede – farol – bairro avó – avô 

ele – ela existir – extinguir sé – sê – se   vasco – mesmo  

máximo – táxi copo – bolo passa – casa – taça médico – selo 

chegar – acordar guerra – gelo – ganso quero – quarto – quinto chuva – ciúme 
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Exercício 3:  

11) Que horas são? 

12) Não te metas nas nossas discussões. 

13) Às vezes fecho os meus olhos. 

14) Os meus irmãos não gostam de ver filmes. 

15) Estou muito feliz por estar aqui esta noite. 

16) Tinhas muitas saudades dos nossos pequenos almoços todos os dias? 

17) Espero que estejam comodamente sentados e preparados nos vossos sítios. 

18) A minha mãe tem um cão espertalhão, vem de Portimão com um balão na sua mão. 

19) Belas recordações fazem boas canções. 

20) Fazes bem chegar mais cedo. 

 

Exercício 4:  

Para além de ser uma cidade muito segura, o Porto é uma das cidades mais apropriadas 

para viver. Basta que deem uma volta pela encantadora ribeira, ao longo do rio Douro e 

as suas pontes que levam até ao mar, para sentirem a tranquilidade deste lugar. Para 

leitores apaixonados, tem uma das livrarias mais conhecidas do mundo e, para 

admiradores de vinho e comida, tem uma variedade de coisas para experimentar. O 

Porto tem imensas riquezas naturais, culturais e históricas que fazem desta cidade uma 

maravilha onde a modernidade se junta a uma forte tradição portuguesa. 
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ANEXO 12 

Vídeo das gravações fonológicas, realizadas com o telemóvel, que são parte integrante 

do teste fonológico apresentado no capítulo 2.6.3. deste trabalho. 

https://www.youtube.com/watch?v=J1kvM62vg0g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Y

hHumba44sGNiSOLRgYdODvHNTQ781Arx2K4NSflQXOHAYzrvtpYMRH8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1kvM62vg0g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YhHumba44sGNiSOLRgYdODvHNTQ781Arx2K4NSflQXOHAYzrvtpYMRH8
https://www.youtube.com/watch?v=J1kvM62vg0g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YhHumba44sGNiSOLRgYdODvHNTQ781Arx2K4NSflQXOHAYzrvtpYMRH8
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Apêndices 
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APÊNDICE 1 

Consoantes do Português – Manual de Fonética: Francisco Espada 
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Apêndice 2 

Exercícios fonológicos – Manual de Fonética: Francisco Espada 

   Texto 1  

     Texto 2 
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