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RESUMO:'A%prosódia%para%aprendizes%de%uma%língua%estrangeira%faz%parte%de%uma%das%habilidades%—%
a%oralidade%—%a%ser%adquirida%nesse%novo% idioma.%Sem%a%prosódia,%o% falante%provavelmente%não%se%
comunicará% com% proficiência% e% poderá% até% ser% mal% entendido% no% momento% da% comunicação.% O%
presente%artigo,%então,%pesquisou%o%conhecimento%que%docentes%de%espanhol%das%escolas%estaduais%de%
Curitiba%possuem%sobre%esse%tema%e%também%observou%a%forma%pela%qual%trabalham%com%esse%aspecto%
da%fala.%%
Palavrasdchave:%prosódia;%espanhol;%educação%básica.%%
ABSTRACT:%For% learners%of%a% foreign% language,%prosody% is%one%of% the%abilities%of%oral% speech% to%be%
acquired.%Without%speech%prosody,%the%speaker%may%not%be%able%to%communicate%efficiently%and,%thus,%
may%be%misunderstood%at%the%time%of%communication.%For%this%reason,%this%survey%focuses%on%Spanish%
teachers%of%public%schools%in%Curitiba%and%has%sought%to%discover%whether%or%not%they%are%acquainted%
with%speech%prosody%and%teach%prosody%in%the%classroom,%and%also%how%they%do%it.%
Keywords:%prosody;%Spanish;%basic%education.%%
%
%

1.%INTRODUÇÃO%

%

Desde% o% final% da% década% de% 1960,% a% ideia% de% que% o% ensino% de% uma% língua%

estrangeira% deveria% priorizar% apenas% o% desenvolvimento% da% competência% gramatical%

foi,%aos%poucos,%perdendo%espaço%para%concepções%de%ensino%muito%mais% inovadoras.%

No%lugar%da%antiga%teoria%tradicional,%que%se%preocupava%acima%de%tudo%com%o%ensino%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Graduanda'em'Letras'PortuguêsdEspanhol,!licenciatura,*UFPR.%
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da% gramática% e,% mais% exclusivamente,% em% fazer% com% que% os% alunos% pronunciassem%

palavras%isoladamente%de%maneira%correta,%ganhou%aceitação%o%método%comunicativo.%

No%Paraná,%segundo%Picanço%(2003),%isso%ocorreu%no%final%dos%anos%de%1980%e%continua%

ganhando% espaço% atualmente.% O% aluno,% então,% deve% se% tornar% capaz,% na% aquisição% de%

uma% língua% estrangeira% (LE),% de% transmitir% mensagens% através% da% adaptação% aos%

diversos%contextos%nos%quais%poderá%estar% inserido;% isto%é,%o%aprendiz%não%deve%mais%

somente%decorar%regras%gramaticais.%%

Foi% a% partir% desse% modelo% comunicacional% que% novos% parâmetros% escolares%

foram%desenvolvidos% a% fim%de%propor%uma%mudança%na%maneira%de% ensinar%uma%LE.%

Isso% foi% oficializado% com%a%publicação,%pelo%Ministério%da%Educação% (MEC),% em%1999,%

dos% Parâmetros% Curriculares% Nacionais% de% Língua% Estrangeira% para% o% Ensino%Médio.%

Através% desse% documento,% que% continha% algumas% dezenas% de% páginas,% incluindo% os%

parâmetros%e%diretrizes%curriculares%do%Paraná,%houve%uma%preocupação%em%orientar%

os%professores%sobre%a%necessidade%de%se%dispor%de%mais%tempo%nas%aulas%de%LE%para%a%

questão%da%oralidade.%A%proposta% apresentada%no%documento% consiste%na% orientação%

para%que%as%aulas%sejam%mais%dinâmicas%em%relação%à%oralidade%e%para%que%os%alunos%

tenham%conhecimento%das%variações% linguísticas,%sabendo%usar%os%diferentes%tipos%de%

discurso% e% reconhecer% e% utilizar% os% atos% de% fala,% além% de% aprender% gírias% e% utilizar%

pausas% e% gestos% comunicacionais.% Dentre% essas% competências,% segundo% as% Diretrizes%

Curriculares% da% Educação%Básica,% Língua%Estrangeira%Moderna,% do% Estado% do% Paraná%

(2008),%deve%ser%contemplado%também%o%ensino%da%entonação%(PARANÁ,%p.%77,%80,%82,%

84).%%

Diante% desse% panorama,% a% questão% que% se% coloca% para% esta% pesquisa% é% se% os%

professores%estão%realmente%trabalhando%a%oralidade%com%os%seus%alunos%e,%acima%de%

tudo,% objetivadse% observar% se% a% entonação% —% um% dos% aspectos% essenciais% da%

comunicação%oral,%segundo%Quilis%(1988)%—%tem%sido%trabalhada%em%sala%de%aula%e%de%

que%maneira%os%professores%têm%feito%isso.%%
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A%entonação,%um%dos%aspectos%da%prosódia,%ainda%costuma%ser%confundida%com%a%

antiga% ideia%tradicionalista%de%pronúncia%correta%de%palavras%(como%demonstrarão%as%

pesquisas% elaboradas% para% este% trabalho).% No% entanto,% teorias% linguísticas% da% área%

(SOSA,% 1999;% PINTO,% 2009;% PRIETO,% 2003;% QUILIS,% 1988)% têm% demonstrado% em%

diversas%pesquisas%que%a%prosódia%é%o%elemento%essencial%da%fala%capaz%de%distinguir,%

por%exemplo,%quando%um%falante%elabora%uma%asserção%ou%uma%sentença%interrogativa.%

Sosa% (1999)% diz% que% esse% mecanismo% é% responsável% por% imprimir% na% língua% uma%

melodia%e%um%ritmo,%caracterizando%assim%diferentes%idiomas%e%idioletos.%Assim,%como%

cada%idioma%tem%sua%própria%entonação,%essa%questão%prosódica%precisa%fazer%parte%do%

ensinodaprendizagem% de% uma% LE,% para% que% o% falante,% ao% se% comunicar% nesse% idioma%

estrangeiro,% seja% capaz% de% se% colocar% de% maneira% adequada,% sem% criar% ruídos%

comunicativos.%%

Uma% vez% que% a% implementação% da% obrigatoriedade% do% ensino% da% língua%

espanhola%para%o%Ensino%Médio%foi%aprovada%com%a%Lei%n.º%11.161%de%2005,%que%entrou%

em%pleno%vigor%no%ano%de%2010,% inclusive%anteriormente%ao% inglês,% fazdse%dela%o% foco%

dessa% pesquisa.% Para% tanto,% foram% entrevistados% dez% professores% de% espanhol% das%

escolas% estaduais% de% Curitiba% para% uma% amostra% quantitativa% e% qualitativa% sobre% o%

ensino%da%prosódia%espanhola%aos%alunos%que%frequentam%essas%instituições%de%ensino.%

A%amostra% foi% selecionada%a%partir%de%dados%do%primeiro%semestre%de%2013,%os%quais%

apontam% a% existência% de% 67% professores% concursados% de% língua% espanhola% que%

lecionam%na%capital%paranaense.%%

%

2.%A%PROSÓDIA%

%

Caso%não%existisse%a%prosódia,%as%línguas%seriam%faladas%de%maneira%tão%uniforme%

que% a% comunicação% pareceria% uma% fala% automatizada% de% robôs% e% não% propriamente%

uma% língua% humana.% Os% enunciados% seriam% pronunciados% sem% nenhum% sentimento,%
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sem%que%as%palavras%necessárias%tivessem%seus%enfoques%e,%provavelmente,%os%atos%de%

fala% perderiam% seu% sentido.% Isso% porque% as% palavras,% quando% ditas,% têm% fluidez,%

sonoridade%e%musicalidade%—%aspectos%esses%considerados%prosódicos%por%se%tratar%de%

ritmos%de% fala% e% entonação.%Navarro%Tomás% (1974)%explica%que%alusões%à%música% e% à%

palavra%são%feitas% já%por%gramáticos%muito%antigos%e%que%a%prosódia%é%tão%importante%

para% as% línguas% quanto% a% sua% própria% gramática,% pois% “[...]% la% impropiedad% de% la%

entonación%altera%el%sentido%de%lo%que%se%dice%no%menos%que%la%impropiedad%del%léxico%o%de%

la% sintaxis”2% (NAVARRO%TOMÁS,%1974,%p.%8).% Isto%é,%a%prosódia%é% tão% importante%para%

um% idioma%quanto% sua%estrutura% sintática%e%morfológica.%Por% isso%mesmo,%não%existe%

uma%língua%sem%aspectos%prosódicos%(seja%ela%natural%ou%não)%e,%como%todos%os%outros%

critérios%linguísticos,%a%prosódia%também%costuma%mudar%de%uma%língua%para%a%outra.%

Quilis% (1988)% explica% que% a% entonação% —% um% dos% aspectos% da% prosódia% —%

costuma%ter%diferentes%funções%nas%línguas,%pois%ela%é%a%responsável%por%transmitir%as%

mais% diversas% informações% entre% os% falantes.% É% através% dela% que% um% falante% “[...]%

descodifica%automáticamente%y%sabe%si%su%interlocutor%pregunta%o%afirma,%es%de%Chile%o%de%

España,%está%enfadado%o%contento,%pertenece%a%un%estrato%social%o%otro”3%(QUILIS,%1988,%

p.% 36).% Por% isso,% ela% é% considerada% como% um% dos% veículos% mais% importantes% da%

expressão%afetiva%no%discurso.%%

Não% ensinar% a% prosódia% de% uma% LE,% então,% faz% com% que% o% aprendiz% possa% não%

desenvolver%habilidades%que%o%farão%mais%fluente,%ou%seja,%pode%não%ser%compreendido%

quando% utilizar% esse% idioma% em% aquisição% (ou% adquirido).% Segundo% Sosa,% “las%

diferencias% de% melodía% pueden% afectar% todo% el% contenido% del% mensaje,% de% la% misma%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!“[...]%a"improbidade"da"entonação"altera"o"sentido"do"que"se"diz"não"menos"que"a"improbidade"do"
léxico'e'da'sintaxe.”'(NAVARRO%TOMÁS,%1974,%p.%8,%tradução%da%autora)."%
3!“[...]%descodifica)automaticamente)e)sabe)se)seu)interlocutor)pergunta)ou)afirma,)é)do)Chile)ou)da)
Espanha,( está( aborrecido( ou( feliz,( pertence( a( um( estrato( social( ou( outro.”( (QUILIS,% 1988,% p.% 36,%
tradução%da%autora)!%
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manera% que% la% sustitución% de% un% fonema% por% otro% acarrea% diferencias% semánticas,% los%

llamados%pares%mínimos”4%(SOSA,%1999,%p.%20).%%

A% prosódia% carrega% consigo% uma% função% distintiva% importante% para% os%

enunciados,%segundo%a%Nueva%gramática%de%la%lengua%española,%de%Ignacio%Bosque,%pois%

os% conteúdos% afetivos% da% entonação% transmitem% informação% relativa% à% posição% do%

falante% com% respeito% ao% enunciado% mediante% a% expressão% de% surpresa,% ironia,%

incredibilidade,%sarcasmo,%indiferença,%etc.%%
%

La%entonación%cumple%distintas%funciones%que%están%asociadas%a%la%forma%en%que%
el%hablante%manifiesta%su%postura%en% la%enunciación.%La% lengua%utiliza% la% función%
distintiva% de% la% entonación% cuando% modifica% el% significado% gramatical% de% los%
enunciados% que% emite% y% es% responsable% de% la% asignación% de% configuraciones%
estables% a% las% modalidades% entonativas% fundamentales,% como,% por% ejemplo,% la%
aseveración%o%la%interrogación5%(BOSQUE,%2011,%p.%439).%%

%

Alguns% estudos% como% os% de% Pinto% (2009),% FontdRotchés% (2011)% e% Dias% (2012),%

por%exemplo,%mostram%que%a%aquisição%do% idioma%espanhol%em%nível%proficiente,%por%

falantes% jovens%e% adultos%do%português%brasileiro,% se% faz%difícil%no%quesito%prosódico,%

pois% muitos% desses% aprendizes% costumam% transferir% durante% a% produção,%

indevidamente,%aspectos%melódicos%de%sua%língua%materna%para%a%língua%em%aquisição.%

Quando% foram% instigados% nesses% estudos% pelos% pesquisadores% a% produzir%

interrogativas% —% em% gravações% do% jogo% da% verdade,% quando% deveriam% formular%

perguntas%a%partir%de%um%contexto%dado%—,%os%aprendizes%costumavam%deixar%a%curva%

melódica%da%interrogativa%do%espanhol%como%se%fosse%uma%declarativa,%uma%ironia%ou%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!“[...]%as#diferenças#de#melodia#podem#afetar#todo#o#conteúdo#da#mensagem,#da#mesma#maneira#que#
a" substituição" de" um" fonema" por" outro" acarreta" em" diferenças" semânticas," chamadas" de" pares"
mínimos.”)(SOSA,)1999,)p.)20,)tradução)da)autora)%
5!“A"entonação!cumpre'distintas'funções'que'estão'associadas'à' forma'com'que'o'falante'manifesta'
sua$ postura$ na$ enunciação.$ A$ língua$ utiliza$ a$ função$ distintiva$ da$ entonação$ quando$ modifica$ o$
significado* gramatical* dos* enunciados* que* emite* e* é* responsável* pela* atribuição" de" configurações"
estáveis'a'modalidades'entoativas'fundamentais,'como'por'exemplo,'a'afirmação'ou'a'interrogação.”'
(BOSQUE,)2011,)p.)439,)tradução)da)autora)%
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uma%constatação,%ou%seja,%com%uma%queda%no%final%da%curva,%e%não%com%uma%ascensão,%

como%deveria%ocorrer.%

Um%dos%motivos%para%que%essa%transferência%prosódica%seja%feita%incorretamente,%

segundo% Navarro% Tomás% (1974),% é% que% há% uma% resistência% em% usar% a% melodia% do%

idioma% de% LE% para% alguns% aprendizes,% como% se% isso% fosse% a% renúncia% de% sua% própria%

personalidade.% “El% pudor% de% desnudarse% de% los% hábitos% de% la% lengua% propia% para%

acomodarse% a% los% de% una% lengua% extranjera% tiene% en% la% entonación% su% más% fuerte%

reducto”6%(NAVARRO%TOMÁS,%1974,%p.%9).%%

Por% isso,% estudos% têm% sido% feitos%para% identificar% as%dificuldades,% por% exemplo,%

que% os% falantes% de% espanhol% como% LE,% de% nacionalidade% brasileira,% têm% com% esses%

aspectos%prosódicos%a%fim%de%minimizádlos%(PINTO,%2009,%DIAS,%2012).%São%pesquisas%

que% analisam% características% físicas% da% entonação,% como% a% duração% das% sílabas,%

intensidade% e% frequência% fundamental% que% variam% de% um% idioma% para% outro% nas%

diferentes% intenções% comunicacionais% (interrogação,% declaração,% ironia,% pedido).% O%

objetivo% é% tentar% mostrar% aos% aprendizes% de% idiomas% estrangeiros% as% diferenças%

existentes%na%maneira%de%falar%que%variam%de%uma%língua%para%a%outra%para%que,%com%

esse%conhecimento,%eles%consigam%produzir%as%características%entonacionais%no%idioma%

adquirido.%

A%principal%questão%a%ser%entendida%é%que%a%prosódia%é%um%fenômeno%linguístico%

complexo%que,% além%de% ter% função%expressiva,%mostrada%acima,% tem% também% funções%

focalizadoras% e% demarcativas.% De% acordo% com% Prieto,% na% função% focalizadora% “[…]% el%

hablante% selecciona% la% información% central% del% mensaje% y% le% confiere% relevancia% y%

prominencia% entonativas”7% (PRIETO,% 2003,% p.% 14).% Na% função% demarcativa,% segundo% a%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6! “O"pudor"de"se"desnudar"dos"hábitos"da"própria" língua"materna"para"se"acomodar"aos"da" língua"
estrangeira) tem) na) entonação) seu)mais) forte) reduto.”) (NAVARRO% TOMÁS,% 1974,% p.% 9,% tradução% da%
autora).%
7!“[...]%o"falante"seleciona"a"informação"central"da"mensagem"e"lhe"confere"relevância"e"proeminência"
entonativas.”+(PIETRO,%2003,%p.%14,%tradução%da%autora)%
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pesquisadora,% “[…]%el%emisor%divide%el%discurso%en%unidades% tonales%para%que%el%oyente%

pueda%segmentarlo%e%interpretarlo%con%mayor%facilidad”8%(PRIETO,%2003,%p.%14).%%

A%maior%dificuldade%para%os% aprendizes%de%uma%LE%é%que%a%prosódia%da% língua%

materna% faz% parte% da% gramática% internalizada% dos% falantes% dessa% língua.% Por% isso,%

muitas% vezes% é% impossível% percebêdla% na% aquisição% de% uma% LE% se% não% houver% um%

treinamento%para%isso.%%

Cortés% (2002)% lembra% que% a% entonação,% quando% não% adquirida% no% idioma%

estrangeiro,% no% ato% da% comunicação% pode% colocar% o% interlocutor% na% posição% de% uma%

pessoa% indelicada%pelo%modo%como%se%comunica,%ou%seja,%sem%a%devida%prosódia.%Por%

isso,% o%pesquisador%defende%que%ela%precisa% ser% aprendida% assim%como%a% conjugação%

dos% verbos.% Ele% propõe% que% os% professores% de% idiomas% estrangeiros% façam%

comparações% entre% as% diferenças% entonacionais% das% duas% línguas% (a% nativa% e% a%

estrangeira).% “El% análisis% fonológico% contrastivo% proporciona% una% información% valiosa%

sobre%las%dificultades%potenciales%con%que%se%enfrentará%un%grupo%de%estudiantes%con%una%

L1%y%una%LE%específicas”9%(CORTÉS,%2002,%p.%47).%%

Sobre% a% questão% da% interlíngua% —% transferência% das% características% da% língua%

materna%para%a%estrangeira,%Cortés%(2002)%afirma%que%o%aprendiz%só%conseguirá%ver%os%

elementos% prosódicos% distintos% de% sua% língua% materna% quando% alcançar% uma%

maturidade% no% próprio% idioma.% Também% é% interessante,% segundo% o% pesquisador,%

ensinar%os%alunos%a%representar%graficamente%a%entonação%de%sua%língua%materna%para%

conseguir%pensar%como%isso%se%dá%nas%línguas%estrangeiras.%%

A% questão% que% fica,% então,% é% se% os% professores% de% espanhol% como% língua%

estrangeira% das% escolas% estaduais% de% Curitiba% sabem% o% que% é% a% prosódia% e% sua%

respectiva% importância% para% as% línguas% e,% em% seguida,% é% necessário% observar% se% eles%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8! “[...]% o" emissor" divide" o" discurso" em" unidades" tonais" para" que" o" ouvinte" possa" segmentádlo# e#
interpretádlo#com#maior#facilidade”.(PRIETO,#2003,#p.#14,#tradução#da#autora)%
9! “A" análise" contrastivadfonológica* proporciona* uma* informação* valiosa* sobre* as* dificuldades*
potenciais* que* enfrentará* um* grupo* de* estudantes* com* uma* L1* e* uma* LE* específicas.”* (CORTÉS,*
2002,$p.$47,$tradução$da$autora)$$%
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ensinam%a%prosódia%da%língua%estrangeira%aos%seus%alunos%e%a%maneira%pela%qual%fazem%

isso%%

%

3.%METODOLOGIA%

%

A%pesquisa%contou%com%dez%professores%concursados%da%rede%estadual%de%ensino%

e%que%ministram%aulas%em%escolas%públicas%de%Curitiba.%Três%deles%têm%entre%menos%de%

um% ano% e% cinco% anos% de% experiência% como% docentes% de% espanhol;% cinco% deles% já%

lecionam%entre% seis% e% dez% anos% e% dois% deles% dão% aulas%de% espanhol% como%LE%por%um%

tempo% que% varia% de% onze% a% vinte% anos.% Ressaltadse% que% o% período% de% docência% não%

corresponde,%necessariamente,%ao%tempo%em%que%estão%trabalhando%no%ensino%público.%

Até% o% final% da% coleta% de% dados% para% este% artigo% (primeiro% semestre% de% 2013),% todos%

trabalhavam% em% escolas% públicas% com% a% Educação% Básica:% últimos% anos% do%

Fundamental,%Ensino%Médio%e%no%Centro%de%Línguas%Estrangeiras%Modernas%—%Celem.%

Eles% foram% contatados% inicialmente% por% telefone,% isso% para% passar% à% pesquisadora% o%

horário% livre% de% que% dispunham% na% escola% (normalmente% os% períodos% de% horad

atividade),% possibilitando% assim% uma% pesquisa% presencial.% Na% visita% à% escola,% foi%

solicitado% aos% professores% que% respondessem% ao% questionário% impresso% com% a%

presença%da%pesquisadora,%evitando,%assim,%que%pesquisas%na%internet%fossem%feitas,%o%

que%poderia%alterar%o%objetivo%desta%pesquisa,%que%consiste%em%saber%se%os%professores%

detinham%conhecimento%próprio%do%que%é%a%prosódia%e%se%trabalham%esse%assunto%em%

sala%de%aula,%com%os%alunos,%e%de%que%maneira%isso%é%feito.%

O% questionário% foi% elaborado% com% seis% questões% objetivas% (de% assinalar% sim%ou%

não)%e%outras%nove%dissertativas%que%dependiam%da%resposta%“sim”%ou%“não”%para%ser%

respondidas,%totalizando%assim%quinze%questões.%%

Os% professores% que% não% sabiam% nada% sobre% a% prosódia,% quando% chegavam% na%

questão%treze,%receberam%da%pesquisadora%uma%breve%explicação%sobre%o%assunto%para%
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conseguir%responder%às%questões%treze,%quatorze%e%quinze.%Cada%docente%demorou,%em%

média,% vinte% minutos% para% responder% ao% questionário.% Enquanto% os% docentes%

participavam% do% estudo,% a% pesquisadora% manuseou% o% livro% didático% utilizado% pelos%

professores% para% ver% se% encontrava% unidades% temáticas% que% tratavam,% em% algum%

momento,% do% ensino% da% prosódia% espanhola.% Os% livros% manuseados% foram:% Síntesis,%

Saludos,%Enlaces%e%Entérate.%O%questionário%entregue%aos%professores%foi%o%seguinte:%%

%

01% d% O% livro% didático% que% a% senhora% (o% senhor)% usa% em% suas% aulas% trata% de% questões%

e/ou%teorias%da%expressão%oral?%

(%%%)%Sim%

(%%%)%Não%

%

02%d%Se%a%resposta%da%questão%01%for%positiva,%quais%aspectos%da%oralidade%o%senhor%(a%

senhora)%se%recorda%que%o%livro%aborda?%Cite%ao%menos%dois%exemplos,%se%tiver.%%

%

03%d%Além%do%livro%didático,%a%senhora%(o%senhor)%leva%aos%alunos%outros%materiais%para%

a%prática%da%expressão%oral%em%sala%de%aula?%

(%%%)%Sim%

(%%%)%Não%

%

04d%Se%a%resposta%da%questão%03%for%positiva,%cite%ao%menos%dois%exemplos.%%

%

05%d%O%senhor%(a%senhora)%sabe%o%que%é%a%prosódia?%%

(%%%)%Sim%

(%%%)%Não%

%
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06%d%Se%a%resposta%da%questão%05%for%positiva,%explique%em%duas%ou%três%linhas%o%que%a%

senhora%(o%senhor)%entende%por%prosódia.%%

%

07%d%O%senhor%(a%senhora)%cursou%durante%a%sua%formação%acadêmica%alguma%disciplina%

em%que%se%discutiu%a%teoria%sobre%a%prosódia?%

(%%%)%Sim%

(%%%)%Não%

%

08%d%Teve,%ainda,%alguma%formação%acadêmica%que%ensinasse%como%trabalhar%a%prosódia%

em%sala%de%aula%com%os%alunos?%

(%%%)%Sim%

(%%%)%Não%

%

09%–%A%senhora%(o%senhor)%trabalha%com%a%prosódia%em%suas%aulas%de%espanhol?%

(%%%)%Sim%

(%%%)%Não%

%

10% d%Se%a%resposta%da%questão%09% for%positiva,%cite%dois%exemplos%do%que%o%senhor%(a%

senhora)%trabalha%com%os%alunos%para%praticar%a%prosódia.%%

%

11%–%Se%as%respostas%das%questões%07%e%08%forem%negativas,%explique%como%conheceu%o%

tema%prosódia%e%o%que%a%(o)%levou%a%trabalhádlo%em%sala%de%aula.%%

%

12%d%Se%as%respostas%das%questões%07%e%08%forem%positivas,%cite%dois%exemplos%do%que%o%

senhor%(a%senhora)%lembra%ter%sido%trabalhado%sobre%a%prosódia%na%universidade.%%

%
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13%d%O%estudo%da%prosódia%deveria%ser%mais%aprofundado%nas%suas%aulas%de%espanhol?%

Por%quê?%

%

14% d% A% senhora% (o% senhor)% acredita% que% os% alunos% têm% dificuldades% de% se% adequar% à%

prosódia%espanhola%por%causa%da%interferência%do%português?%Justifique.%%

%

15%d%Que%aspectos%da%prosódia%espanhola%a%senhora%(o%senhor)%percebe%que%os%alunos%

têm%mais% dificuldades% de% executar% ou,% ainda,% que% não% são% capazes% de% executar% e/ou%

perceber?%

%

4.%RESULTADOS%'

'

Apesar%de%a%oralidade%ser%um%dos% itens%que%deveriam%fazer%parte%do%ensino%de%

línguas% estrangeiras% nas% escolas% estaduais% do% Paraná,% conforme% os% parâmetros% e%

diretrizes% curriculares,% não% foi% esse% fato% que% a% presente% pesquisa% atestou.% Dos% dez%

professores%de%espanhol%entrevistados,%dois%disseram%que%o%livro%didático%com%o%qual%

trabalham%não%trata%dessa%questão,%e%um%deles%afirmou%que,%além%de%não%ter%atividades%

de% oralidade% no% livro% didático,% também% não% leva% outros%materiais% para% a% prática% da%

expressão%oral.%Apesar%de%apenas%esses%dois%professores%terem%afirmado%não%possuir%

recursos% didáticos% orais% no% ensino% de% língua% estrangeira,% isso%mostra% que% o% ensinod

aprendizagem% da% oralidade% do% espanhol% em% aquisição% pode% estar% fragilizado% nas%

escolas%estaduais%da%capital%paranaense.%%

Se% ainda% existem% professores% que% não% trabalham% com% nenhum% aspecto% da%

oralidade,% não% é% de% se% estranhar% então,% que,% dos% dez% docentes% entrevistados,% seis%

tenham%dito% não% saber% o% que% é% a% prosódia% (objeto% de% estudo% desta% pesquisa)% e,% dos%

quatro%que%afirmaram%saber%o%que%era,%ao%ser%incitados%a%escrever%sobre%esse%aspecto%

linguístico,%o%tenham%feito%de%maneira%equivocada.%
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Os%quatro%professores%que% responderam%a%partir%do%conhecimento%que% tinham%

sobre% o% que% era% a% prosódia,% levantaram% as% seguintes% hipóteses% (em% uma% resposta%

alguns%trataram%de%mais%de%um%tema)%sobre%o%fenômeno%em%questão:%a%prosódia%trata%

i)%da%pronúncia%correta%das%palavras;% ii)%de%usar%adequadamente%os%acentos%gráficos;%

iii)% de% fazer,% simplesmente,% o% aluno% falar% em%espanhol;% iv)%da% supressão%de% sílabas% e%

letras,%aspiração%de%consoantes;%v)%é%o%jeito%de%falar%das%pessoas%(o%sotaque%delas).%Ou%

seja,% são%questões%de% variação% linguística% e% de% fonética,%mas%que%não%dizem% respeito%

especificamente% à% prosódia.% Nenhum% deles% citou% a% prosódia% como% o% estudo% da%

entonação%dos%enunciados,%da%diferença%entre%fazer%uma%pergunta,%uma%ironia%e%uma%

declaração%neutra.%Também%não% falaram%da% focalização,%outro%aspecto%prosódico%que%

ajuda%a%destacar%algo%que%se%quer%dizer%e%tampouco%do%ritmo%de%fala%do%espanhol,%que%

se%diferencia%do%ritmo%do%português%brasileiro.%%

As% respostas% dadas% por% esses% quatro% professores% sobre% o% que% é% prosódia%

pareceram%uma%tentativa%de%resposta%à%pergunta%para%não%deixádla%em%branco,%apesar%

de%não%terem%conhecimento%sobre%o%assunto%questionado.%%

Quando%foi%explicado%aos%docentes%o%que%era%a%prosódia,%no%final%do%teste,%alguns%

deles%pediram%para%responder%às%questões%treze,%quatorze%e%quinze,%que%versam%sobre%

a% importância% (ou% não)% de% abordar% a% prosódia% nas% aulas% de% espanhol% e% sobre% as%

dificuldades% prosódicas% que% os% alunos% têm% nesse% idioma% estrangeiro.% Algumas%

respostas,%nesse%sentido,% foram%curiosas,%pois%parte%dos%professores%escreveu%que%os%

alunos% deveriam% aprender% melhor% a% prosódia% de% sua% língua% materna% para,% então,%

conseguir%aprender%isso%em%uma%língua%estrangeira.%Alguns%insistiram%na%ideia%de%que%

a%prosódia%trata%da%divisão%silábica%(mesmo%depois%de%ter%sido%explicado%que%não%era%

isso)%ou%do%uso%de%expressões%idiomáticas.%%

O% questionário% também% foi% usado% pelos% professores% como% uma% forma% de%

desabafo% sobre% um% problema% que% enfrentam:% poucas% horasdaulas% de% língua%

estrangeira,%as%quais%são%insuficientes%para%os%alunos%aprenderem%o%novo%idioma%com%
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proficiência.%Dois% deles% disseram,% ainda,% que% os% alunos% não% têm%proficiência% nem%na%

sua%língua%materna,%assim,%tampouco%terão%num%idioma%estrangeiro.%%

Uma% das% professoras,% depois% de% receber% a% explicação% sobre% o% que% é% prosódia,%

disse% ter,% ela%mesma,% dificuldades% de% entender% quando% um% falante% de% espanhol% está%

fazendo% algum% tipo% de% ironia% e% afirmou% nunca% ter% trabalhado% nenhum% aspecto%

prosódico%em%sala%de%aula.%Outra%professora%disse,%depois%da%explicação,%que%percebe%

como%os%alunos% transferem%características%da% língua%materna%para%o%espanhol%e%que,%

por% isso%mesmo,% a% prosódia% do% espanhol% precisaria% ser% trabalhada% em% sala% de% aula,%

apesar%de%não%saber%como%fazer%isso.%%

A%respeito%da%falta%de%conhecimento%sobre%a%prosódia%por%parte%dos%pesquisados,%

isso% é% justificado,% conforme% resultados,% pelo% fato% de% eles% não% terem% conhecido% o%

assunto%durante%sua%formação%acadêmica%(perguntas%07%e%08).%Os%docentes%disseram%

(9% entre% 10)% que% não% tiveram,% na% universidade,% aulas% sobre% o% assunto% e,% ainda,% não%

fizeram% cursos% de% aperfeiçoamento% que% trabalhassem% com% a% prosódia.% Tampouco%

receberam,% em% algum%momento% de% sua% formação,% orientações% sobre% como% ensinádla%

em% sala% de% aula.% Apenas% um% docente% disse% ter% observado% aulas% sobre% prosódia% na%

universidade%e,%mesmo%assim,%respondeu%erroneamente%à%pergunta%sobre%esse%aspecto%

da%fala.%

A%intenção%de%questionar%se%os%professores%tiveram%a%oportunidade%de%aprender%

o% que% é% a% prosódia% foi% investigar,% por% meio% dos% próprios% professores,% se% as%

universidades%estão%dando%boas%condições%de%formação%aos%docentes,%principalmente%

no% quesito% ensino% da% oralidade% de% LE,% que,% durante% anos,% foi% deixado% de% lado% ou%

subestimado%em%detrimento%de%aulas%estritamente%gramaticais.%

Para%saber,%então,%quais%aspectos%da%oralidade%são%trabalhados%em%sala%de%aula,%

quando%o% são,%dos%dez,%nove%docentes%disseram%usar%principalmente%o% livro%didático%

como%suporte%(com%o%CD%de%áudio)%—%sendo%que%um%deles%não%trabalha%expressão%oral.%

Além% desse% CD,% os% outros% nove% professores% disseram% trabalhar% com% música,% vídeo,%
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expressões%de%ideias%dos%alunos%após%a%leitura%de%textos%(revistas,%jornais,%literatura),%

expressões%cotidianas%(como%dar%bom%dia,%perguntar%a%hora%—%os%conhecidos%atos%de%

fala)%e%que%a%própria%professora%funciona%como%um%meio%de%treinar%a%oralidade.%Apenas%

um%docente%disse%trabalhar%com%dinâmicas%em%grupo%e%dramatização.%%

Sobre%os% livros%observados%durante%a% entrevista,%nenhum%deles% contemplava%o%

tema%prosódia.%Os%exercícios%de%oralidade% ficavam,%basicamente,%na%compreensão%do%

que%se%dizia% (por%meio%do%CD%de%áudio)%e%na%repetição%de%palavras%para%a%pronúncia%

correta.%'

'

5.%CONSIDERAÇÕES%FINAIS'

'

A%pesquisa%não%serviu%apenas%para%saber%se%os%professores%de%espanhol%como%LE%

das%escolas%estaduais%de%Curitiba%sabem%o%que%é%a%prosódia%e%se%trabalham%com%esse%

aspecto%da%fala%em%sala%de%aula.%Foi%possível%mostrar,%sobretudo,%que%pelo%menos%uma%

das%quatro%habilidades%(leitura,%escrita,%compreensão%e%produção%oral)%que%devem%ser%

desenvolvidas% no% ensino% de% um% idioma% estrangeiro% não% é,% em% 100%% dos% casos,%

contemplada.%Apesar%de%a%pesquisa%contar%com%um%grupo%pequeno%de%informantes,%ela%

indica% que% é% preciso% investigar% de% forma% mais% aprofundada% como% a% oralidade% está%

sendo% trabalhada% em% sala% de% aula% e% o% que%precisa% ser%melhorado%nesse% quesito.% Por%

isso,% novas% pesquisas% são% indicadas% para% esta% área,% pois,% ao% entender% quais% são% as%

dificuldades% para% o% ensino% da% oralidade,% as% universidades% e% os% cursos% de%

aperfeiçoamento%de%docentes%terão%de%desenvolver%um%número%maior%de%ferramentas%

didáticas%para%lidar%com%essa%questão.'

Esta%pesquisa%não%teve,%em%nenhum%momento,%o%propósito%de% julgar%a%maneira%

como%os%professores%estão%lecionando%espanhol.%A%intenção%foi%a%de%aferir%como%está%a%

preparação%desses%docentes%para%ministrar% aulas% sobre%aspectos%da%oralidade,%nesse%

caso%em%especial,%da%prosódia.%%
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Como%a%oralidade%passou%a%ter%uma%relevância%grande%nos%últimos%anos,%partiad

se%do%princípio%de%que%esses%professores,%se%não% tiveram%uma%preparação%acadêmica%

sobre% o% assunto% (pergunta% 07),% conseguiram% isso% em% cursos% de% aperfeiçoamento%

(pergunta% 08).% Mas,% segundo% os% resultados% obtidos,% o% que% se% percebe% é% que% essa%

preparação,% infelizmente,%não%ocorre,%pois%a%pesquisa%chegou%a% ter%um%professor%que%

disse%não%trabalhar%oralidade%em%sala%de%aula.%

Os% docentes% entrevistados% também%aproveitaram% a% pesquisa% para% reclamar% da%

quantidade%de%alunos%em%sala%de%aula%e%das%poucas%horas%disponíveis%para%o%ensino%de%

língua%estrangeira,%o%que%faz%com%que%a%oralidade%seja%deixada%de%lado,%muitas%vezes,%

porque%nem%todos%os%alunos%conseguem%ter%a%chance%de%falar.%É% importante% lembrar,%

por% isso% mesmo,% que% o% ensino% de% uma% língua% estrangeira% em% escolas% regulares% é%

distinto% do% ensino% em% um% curso% de% línguas,% a% começar,% justamente,% pelo% número% de%

alunos% em% sala% de% aula,% o% que% pode% representar% um% entrave% para% a% prática% oral% nas%

escolas%públicas.%%

%
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