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SOARES, Piedade. Um estudo fonético-acústico sobre róticos em variantes do
espanhol. 2017. 83f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.
RESUMO

Os róticos constituem uma classe de sons que apresenta extensa alofonia em coda
silábica. O conhecimento sobre o uso de variantes róticas é de interesse para o
ensino de espanhol para brasileiros, pois as línguas espanhola e portuguesa diferem
quanto à correspondência grafema-fonema. A língua espanhola apresenta dois
fonemas róticos tap / ɾ / e trill /r/ e como alofones em coda silábica podem ocorrer
taps, trills, fricativas, vibrantes fricativas e aproximantes. Em coda silábica também
pode ocorrer a omissão do rótico. Como fundamentos teóricos desta dissertação
recorremos à Teoria Acústica de Produção da Fala. Com base nessa teoria, com
apoio na avaliação de oitiva das categorias de róticos e a partir da inspeção dos
espectrogramas de banda larga que permitem inferir as posições dos articuladores,
pudemos detalhar as características fônicas dos sons róticos. Para corpus de
pesquisa foi escolhido como texto a letra da canção intitulada Pedro Navaja de
autoria de Rubén Blades. Numa tarefa de leitura o texto foi lido três vezes por sete
falantes femininos, nativos do espanhol, variedades S1 (colombiana), S2 (cubana),
S3 E S7 (peruanas), S4 (espanhola), S5 (argentina) e S6 (mexicana). A análise das
produções de róticos em coda silábica nas palavras revelou maior produção de tap
em todos os contextos analisados e por todos os sujeitos. Em relação as palavras
expressivas revólver, mujer, sorpresas não houve homogeneidade entre as
produções dos sujeitos. Os dados obtidos no questionário sociolinguístico coincidem
com as análises das produções de fala realizadas.

A pesquisa, além de contribuir

para a construção de conhecimento sobre o uso dos róticos em língua espanhola,
poderá ter desdobramentos para o ensino de espanhol para brasileiros e pode
inspirar a elaboração de materiais didáticos que introduzam, de maneira qualificada,
questões de pronúncia.

Palavras-chave: Róticos em língua espanhola, coda silábica, fonética acústica.
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SOARES, Piedade. A phonetic acoustic study on rotatic variants of spanish. 2017.
83p. Dissertation (Master's Degree in Linguistics) - Pontifical Catholic University of
São Paulo, São Paulo, 2017.
ABSTRACT

Rhotics are a sound class, which presents extensive allophonic variation in coda
position. Knowledge on the use of rhotic variants is of interest to the teaching of
Spanish to Brazilian students, as grapheme-phoneme correspondence in Spanish
differs from that in Portuguese. Two rhotic phonemes are present in the Spanish
language, tap / ɾ / and trill /r/, and taps, trills, fricatives, fricative vibrants and
approximants can occur as allophones in coda position. Rhotics in coda position can
also be omitted. In this work, based on the Acoustic Theory of Speech Production,
supported by the auditory evaluation of rhotics categories and the inspection of wide
band spectograms, which allows us to inferer the position of the articulators, we were
able to detail the phonic features of rhotic sounds. The corpus consisted of the lyrics
to the song "Pedro Navaja", written by Rubén Blades, read by seven female native
Spanish speakers, who were tasked with reading the text three different times. The
seven speakers represented six varieties of Spanish: Colombian (S1), Cuban (S2),
Peruvian (S3, S7), Spanish (S4), Argentine (S5), and Mexican (S6). The analysis of
rhotics production in coda position showed a greater number of tap realizations in all
contexts examined and by all speakers. The production of the expressive words
revólver, mujer, sorpresas was not homogeneous among the subjects. The data
obtained from the sociolinguistic survey matches the findings from the speech
production analysis. Beyond adding to the growing knowledge on the use of rhotics in
Spanish, this work can also contribute to the teaching of Spanish language to
Brazilians, and inspire the creation of teaching and learning materials that deal with
pronunciation in a qualified manner.

Keywords: Spanish rhotics, coda position, acoustic phonetics.
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SOARES, Piedade. Un Estudio fonético-acústico sobre róticas en variantes del
espanhol. 2017. 83p. Tesina (Mestría en Linguística) - Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.
RESUMEN

Las róticas constituyen una clase de sonidos que presenta extensa alofonía en coda
silábica. El conocimiento sobre el uso de variantes róticas es de interés para la
enseñanza del español para brasileños, pues las lenguas española y portuguesa
difieren cuanto a la correspondencia grafema-fonema. La lengua española presenta
dos fonemas róticas tap / ɾ / y trill /r/ y como alófonos en coda silábica pueden ocurrir
taps, trills, fricativas, vibrantes fricativas y aproximantes. En coda silábica también
puede ocurrir la omisión de la rótica. Como fundamentos teóricos de esta
investigación recorremos a la Teoría Acústica de Producción del Habla. Basada en
esa teoría, con apoyo en la evaluación de auditiva de las categorías de róticas y a
partir de la inspección de los espectrogramas de banda larga que permiten inferir las
posiciones de los articuladores, detallamos las características fónicas de los sonidos
róticas. Para corpus de investigación elegimos la letra da canción intitulada Pedro
Navaja de autoría de Rubén Blades. En una tarea de lectura el texto fue leído tres
veces por siete hablantes femeninos, nativos del español, variedades S1
(colombiana), S2 (cubana), S3 E S7 (peruanas), S4 (española), S5 (argentina) e S6
(mexicana). El análisis de las producciones de róticas em coda silábica en las
palabras mostró mayor producción de tap en todos los contextos analizados y por
todos los sujetos. En relación a las palabras expresivas revólver, mujer, sorpresas
no hubo homogeneidad entre las producciones de los sujetos. los datos obtenidos
en el cuestionario sociolingüístico coinciden con los análisis de las producciones de
habla realizadas. Esta investigación, además de contribuir para la construcción de
conocimiento sobre el uso de las róticas en lengua española, podrá ofrece
desdoblamientos para la enseñanza de español para brasileños y puede inspirar la
elaboración de materiales didácticos que introduzcan, de manera calificada,
cuestiones de pronuncia.

Palabras-clave: Róticas en lengua española, coda silábica, fonética acústica.
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I – INTRODUÇÃO

Na formação de professor de línguas sabemos da importância de se ter uma
pronuncia adequada da língua aprendida. Na aquisição do espanhol como língua
estrangeira (doravante, LE) por brasileiros observamos que durante o processo de
aquisição da LE há alguns sons que causam maior dificuldade para produção ou
para a percepção.

Enquanto professora de espanhol noto que muitos alunos

apresentam dificuldade na produção do trill, por exemplo, na produção da consoante
inicial da palavra Río, e na percepção dos sons consonantais aproximantes em
silaba não acentuada como na palavra nada.
A adequação da pronúncia em LE é um tema de grande relevância na
formação de professores, visto que, dificuldades em relação a pronúncia dos sons
da LE podem induzir a interpretações errôneas e prejudicar a comunicação efetiva
entre falantes.
Para Fernández (2007, p.98) o sotaque estrangeiro pode interferir na
maneira como falante é avaliado e aceito na comunidade dos falantes nativos de
uma língua. A autora afirma ainda que quanto maior for a aproximação ao sotaque
do modelo local, maior será a aceitação social e valoração positiva do falante.
Considera que um forte sotaque estrangeiro pode causar obstáculos na vida
profissional e social do falante da LE, além de poder causar impaciência e irritação
por parte dos integrantes da comunidade.
Para Olivé (1999, p.68) a primeira dificuldade que se há de superar na
aprendizagem de língua estrangeira é aquela referente à capacidade de perceber os
sons. E, consoante com esta afirmação, a professora Eleonora Albano (2007, p.33,
apud XAVIER, CORTEZ, 2007) argumenta que “a fonética é um instrumento que
auxilia a mim e aos meus alunos a ouvir. [...] A gente não só ouve com os ouvidos; a
gente ouve com os ouvidos, com os olhos, com o tato”.
O conhecimento de produção de sons das línguas é de grande importância
no ensino de segunda língua, para: o estabelecimento de relação de fonemas e
grafemas, a melhora da pronúncia e a distinção de variantes da língua estrangeira e
da língua materna, por isso a fonética, ciência que estuda os sons da fala nos
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permite descrever, analisar e perceber questões da fala que terão impacto direto no
ensino das línguas.
Quando o aluno, ao ter contato com uma língua estrangeira já for
alfabetizado na língua materna, a influência da ortografia pode ser um fator de
interferência na pronúncia. No caso de aprendizagem de espanhol como língua
estrangeira (doravante ELE), por falantes brasileiros, questões relativas a diferenças
de correspondência entre letras e sons nas línguas espanhola e portuguesa causam
dificuldades. Como exemplos de algumas dessas diferenças podemos citar: os
grafemas j e g seguidos de “e” e “i” em espanhol são pronunciados por sons
fricativos velares e uvulares não vozeados; o grafema b equivale em língua
espanhola a duas categorias de som: o plosivo vozeado e aproximante bilabial
vozeado.
Ainda no caso específico do ensino da língua espanhola para aprendizes
brasileiros, a classe de consoantes denominada “Róticos”, sons do “r”, representa
um grande desafio nas salas de aulas, porque, conforme mencionamos
anteriormente diferenças entre as duas línguas em relação às correspondências
entre grafemas e fonemas fazem com que palavras iniciadas pelo grafema “r”
tendem a ser pronunciadas como sons fricativos e não como trills e podem inclusive
causar dificuldades de distinção entre palavras como Ramón (nome de pessoa) e
Jamón (presunto).
Além das diferenças em relação à correspondência entre grafema e fonema,
o trill do espanhol acarreta dificuldades aos alunos brasileiros de ELE por envolver
vários movimentos vibratórios do articulador língua. Outro desfaio para a produção
de sons róticos do espanhol por falantes brasileiros advém de diferenças entre a
fonotaxe da língua portuguesa e espanhola. Por exemplo, podemos citar a
coocorrência em uma mesma palavra do espanhol dos sons consonantais [x] e [r]
como na pronúncia de “jarra” e “rojo”. (ALLEGRO, 2004, p.80)
Fomos motivados também por dois outros fatores: Os róticos são uma
classe de sons que apresentam extensa alofonia condicionada por fatores
linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos; e o conhecimento sobre o uso de
variantes róticas é de interesse para o ensino de língua espanhola para brasileiros.
O conhecimento de produção de sons das línguas é de grande importância no

19

ensino de língua estrangeira, para: o estabelecimento de relação de fonemas e
grafemas, a melhora da pronúncia e a distinção de variantes da língua estrangeira e
da língua materna.
Pensando em tudo isso, este trabalho objetiva contribuir para a construção
de conhecimento sobre o uso dos róticos em variedades da língua espanhola e visa
ainda suscitar desdobramentos reflexivos sobre o ensino de espanhol língua
estrangeira (ELE) voltado para brasileiros. Com isso, almejamos, por meio deste
trabalho, lançar luz sobre esse campo do estudo de línguas de modo a produzir
reflexões que repensem e valorizem a elaboração de materiais didáticos que
introduzam, de maneira qualificada questões de pronúncia na língua estrangeira.
Esta pesquisa é elaborada no campo da Linguística Aplicada, uma ciência
interdisciplinar, que abarca uma ampla gama de estudos da linguagem, entre eles
estudos sobre ensino e aquisição de línguas.
Entendemos que, dentro dos estudos da linguagem, os subsídios da
Fonética são os mais adequados para corroborar com os objetivos e questões de
pesquisa, pois permitem descrever e analisar questões de fala com impacto direto
sobre a inteligibilidade da comunicação em LE. E posteriormente ajudar no
desenvolvimento de técnicas para ensino de pronúncia.
Apoiando-se na descrição articulatória e na inspeção acústica das
realizações de róticos em coda silábica de palavras do espanhol, utilizando de
aparelhos tecnológicos para o registro acústico de uma tarefa de leitura realizada
por sete sujeitos de pesquisa, entendemos que, dentro dos estudos da linguagem,
os subsídios da fonética são os mais adequados para desenvolver os objetivos e
questões de pesquisas deste estudo, abordar características de pronúncia.
E como essas características podem causar um impacto direto sobre a
inteligibilidade de fala em LE e interferir na interação entre falantes, o
desenvolvimento de conhecimento sobre elas pode fornecer subsídios para o
estabelecimento de técnicas para ensino de pronúncia.
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Esta investigação aborda as seguintes questões sobre os róticos da língua
espanhola:
• Há diferença na produtividade de uso de variantes de róticos em coda silábica por
falantes de variedades do espanhol falado ao executarem uma tarefa de leitura?
• A produtividade do emprego de uma determinada classe de rótico em coda
silábica varia em relação ao tipo de variedade do espanhol falado?

Dadas as perguntas de pesquisa nossa hipótese é a de que há similaridade
na produtividade da variante de rótico nas produções dos falantes das diversas
variedades do espanhol.
Para encontrar respostas a nossa hipótese nos baseamos em subsídios na
Teoria acústica de Produção da Fala, modelo proposto por Fant (1970) que afirma
que a produção de sons é vista como o resultado da função de transferência do trato
vocal (o filtro) a partir da energia gerada por uma fonte sonora pela vibração das
pregas vocais e/ou por fontes de ruído que se formam por obstruções entre os
articuladores. O resultado dessa produção é a onda sonora.
Nosso objetivo nesta dissertação é analisar do ponto de vista articulatório e
fonético-acústico as produções de variantes róticas sons de “r” por falantes de seis
variedades da língua espanhola: colombiana, cubana, peruana, espanhola,
argentina, mexicana. Para a gravação numa tarefa de leitura, contamos com a
participação de sete sujeitos de pesquisa que pertencem a essas nacionalidades,
sendo que uma delas, a peruana, conta com dois falantes nativos. Então são sete
sujeitos, mas são seis variedades do espanhol.
Esta dissertação compõe-se de cinco capítulos que abordam a introdução, o
referencial teórico, os procedimentos metodológicos, os resultados e discussão e as
considerações finais.
No capítulo dois, abordamos a teoria que norteia esta investigação e
descrevemos as características articulatórias e acústicas das classes de sons róticos
em língua espanhola, pois partindo de nossa hipótese fomos buscar uma teoria para
dar suporte a nosso experimento.
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No capítulo três, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados
na seleção do corpus e na coleta dos dados, as características dos sujeitos de
pesquisa e as técnicas analíticas. No início desse capítulo apresentamos o
fluxograma para facilitar o entendimento dos processos envolvidos.
No capítulo quatro, apresentamos e discutimos os resultados da
classificação dos róticos em posição de coda silábica produzidos por cada sujeito.
Os resultados são primeiramente considerados em relação ao total de codas
silábicas analisadas e posteriormente por subtipos de ocorrências em coda silábica
em posição medial de palavra, em final de palavra em posição medial de enunciado
e em posição final de palavra em final de enunciado. Também são destacadas para
fins de análise as palavras-chaves do ponto de vista de valor expressivo, ou seja,
aquelas que apresentam uma carga informativa relevante dentro do texto utilizado
como corpus para a tarefa de leitura.
No capítulo final intitulado considerações finais, apontamos possíveis
caminhos para extensão dessa investigação, temas que poderão ser abordados em
novos estudos sobre róticos, como questões de expressividades, pois acreditamos
ser um amplo campo de estudos.
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II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo aborda a teoria que norteia esta investigação. Sabemos que a
fala pode ser estudada a partir de vários pontos de vista, como, por exemplo, pela
sociolinguística, análise do discurso, entre outras perspectivas, mas esta é uma
investigação sobre a produção de róticos da língua espanhola no âmbito da fonética
acústica e para tanto nos baseamos na Teoria Acústica da Produção de Fala,
conhecida como a Teoria da Fonte e do Filtro de Fant (1970). Apresentamos,
também, uma revisão dos estudos realizados sobre róticos em língua espanhola e
suas características acústicas e articulatórias por considerarmos, nesta pesquisa,
sua produção em seis variantes da língua espanhola em gravações com nativas
colombiana, cubana, peruana, espanhola, argentina e mexicana em uma tarefa de
leitura.

2.1 TEORIA ACÚSTICA DE PRODUÇÃO DE FALA

Para falar, passamos por um processo complexo de produção de sons que
envolvem comandos neuromotores, órgãos fonoarticulatórios e a corrente de ar no
aparelho fonador. A necessidade de comunicação ativa os subsistemas respiratório,
o laríngeo e o supralaríngeo.
A ciência que estuda os sons da fala é a fonética. A fonética estuda os sons
e os classifica de acordo com a forma como são produzidos e como são percebidos
pelos ouvidos. Divide-se em três ramos: a) fonética articulatória, que estuda a
produção da fala, pois todo som é gerado a partir de modificadores em algum ponto
do aparelho fonador; b) fonética acústica, que estuda a transmissão dos sons e; c)
fonética perceptiva, que estuda a percepção dos sons da fala. Os três ramos estão
ligados, pois não se pode estudar fonética acústica sem antes entender como os
sons são produzidos e os possíveis efeitos dessas produções na percepção de um
ouvinte num ato de comunicação.
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A fonética acústica estuda as propriedades acústicas dos sons. Segundo o
Modelo Acústico de Produção de Fala, proposto por Fant (1970), a produção de
sons é vista como o resultado da função de transferência do trato vocal (o filtro) a
partir da energia gerada pela fonte sonora, ou seja, pela vibração das pregas vocais
e/ou por fontes de ruído que se formam por obstruções entre os articuladores. O
resultado dessa produção é a onda sonora.
O som se propaga em um meio elástico e chega aos ouvidos. O sistema
auditivo traduz esses movimentos em impulsos neurais que são percebidos como
som. As pistas acústicas, captadas pelo sistema auditivo, que sinalizam os
contrastes fonéticos, são múltiplas e cada língua as organiza de um modo
específico. Ao adquirirmos a língua materna, tornamo-nos capazes de produzir e
perceber as pistas acústicas que distinguem os sons nessa língua. Na eventualidade
de adquirirmos uma língua estrangeira, é possível que deixemos de compor
necessárias categorias novas por influência da língua materna.
A onda sonora constitui a unidade básica de análise da fonética acústica.
Com o auxílio de softwares de análise acústica, é possível visualizá-la e observar o
traçado de sua forma, e, a partir da combinação com o espectrograma de banda
larga, que possibilita a visualização dos formantes (as ressonâncias produzidas pela
função de transferência do trato vocal), inferir as características acústicas e
articulatórias dos sons.

A figura 01 a seguir representa a produção da palavra

revólver pelo sujeito 01 da pesquisa, visualizada no software Praat. Software Praat
na versão 4.1.13, desenvolvido no Instituto de Ciências Fonéticas da Universidade
de Amsterdã pelos cientistas Paul Boersma e David Weenink, disponível livremente
em http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.
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Figura 01 - Espectrograma de banda larga da palavra revólver produzida pelo
sujeito 01_E25. Consoante rótica /r/ - variante trill - em coda silábica em final da palavra.

Figura elaborada pela autora.

Na figura 01 é possível visualizar o traçado do oscilograma, o espectrograma
de banda larga, as camadas de transcrição fonética do rótico e ortográfica da
palavra revólver que é parte do “Enunciado 25” da canção Pedro Navaja (descrição
detalhada na seção 2.2 - “corpus”).
Nos espectrogramas também podemos observar a presença ou ausência da
barra de vozeamento. Essa barra aparece no espectrograma como uma faixa escura
próxima à base e nos indica se um som é vozeado ou não vozeado. A barra de
vozeamento reflete o primeiro harmônico de uma produção, indicando se as pregas
vocais vibram ou não na produção.
Por formantes entendemos os picos de intensidade no espectrograma. Os
formantes são as concentrações de energia que visualizamos no espectro e essa
energia resulta na amplitude de onde ocorre numa determinada frequência. Na fala
esse processo é determinado pelo filtro e pela ressonância que se produz no trato
vocal pela configuração dos articuladores. Formantes são bandas de frequências
concentrando maior energia de um determinado som. As observações dos
formantes nos espectrogramas são usadas para a identificação de vogais.

O

primeiro formante de frequência mais baixa está relacionado com a abertura na
produção de uma vogal e o segundo com a posição da vogal, se é central, posterior
ou anterior.
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Como os róticos da língua apresentam elementos vocálicos em suas
produções, aparecerão formantes vocálicos. As observações dos três primeiros
formantes são suficientes para a caracterização dos sons, embora exista uma
quantidade maior de formantes nas produções de sons da fala. Apresentaremos as
características articulatórias e acústicas dos róticos em língua espanhola nas seções
1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5.

2.2 PONTO DE VISTA ARTICULATÓRIO

Do ponto de vista articulatório, os sons são classificados a partir de critérios
que compreendem os tipos de articuladores envolvidos, o posicionamento da língua
na cavidade bucal, a forma de saída do ar e a utilização das cavidades faríngea, oral
e nasal. Na figura 02 a seguir podemos identificar os órgãos e pontos de articulação
do aparelho fonador humano.

Figura 02 - Órgãos articulatórios ativos e passivos do aparelho fonador humano.

Fonte: AGUIAR, LEAL, PACHECO, 2015.
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Os sons consonantais apresentam algum tipo de obstrução à saída do ar
formadas por contatos, constrições ou aproximações entre articuladores e, portanto,
são articulados com mais esforço que as vogais. De uma maneira geral, as
consoantes não constituem núcleo da sílaba e são menos perceptíveis do que as
vogais.
A classificação dos fonemas consonantais é feita a partir de três parâmetros:
ponto e modo de articulação e voz. O ponto de articulação é o local onde os
articuladores se aproximam ou se tocam. A partir do ponto de articulação, o som
pode ser: bilabial; labiodental; alveolar; alveolopalatal; palatoalveolar; palatal; velar;
uvular; faríngeo e glotal.
O modo de articulação se refere à forma pela qual a corrente de ar enfrenta
os obstáculos formados pelos articuladores e é liberada. A partir dos variados modos
e pontos de articulação, os sons podem ser classificados como: plosivos ou
oclusivos; fricativos; africados; laterais; nasais; trills; flaps ou taps e aproximantes.
Entre os modos de articulação descritos, o flap e o trill podem ser produzidos em
vários pontos de articulação, por exemplo, trill pode ser alveolar ou uvular em
algumas línguas, na figura 03 podemos ver o trill da língua espanhola e na figura 04
podemos ver o trill uvular, mas ele não pertence ao sistema fonético da língua
castelhana.
O IPA (International Phonetic Alphabet), ou Alfabeto Fonético Internacional,
(ver figura 04) começou a ser pensando no século XVII, pois nessa época os
linguistas perceberam a dificuldade que havia ao descrever de uma maneira que
todos entendessem o que se falava. Um grupo de linguistas em 1888 criou a
Associação Fonética Internacional e esse mesmo grupo elaborou o Alfabeto
Fonético Internacional. O IPA é utilizado em todo o mundo por profissionais que
estudam as características da fala. Podemos observar na figura 04 a seguir as
múltiplas classes de róticos.
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Figura 03 - Fonemas consonânticos do espanhol.

Fonte: MARTÍNEZ, PLANAS, CARRERA-SABATÉ, 2003.

O sistema fonético da língua espanhola consta de cinco fonemas vocálicos e
dezenove fonemas consonantais. Entre os sons consonantais, estão os róticos, sons
de “r” que recebem este nome com base na ortografia e não por correspondência ao
ponto ou ao modo de articulação - como os fonemas são nomeados.
Os róticos são uma classe de sons que apresenta extensa alofonia
condicionada por fatores linguísticos, ou seja, fatores de contexto no sistema da
língua; paralinguísticos, fatores emocionais; e extralinguísticos, fatores relacionados
a gênero, idade. O termo “rótico” não foi cunhado por motivos fonéticos.
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Essa terminologia se justifica em função do grafema “r” representativo de
sons do “r” e são definidos por Ladefoged e Maddieson (1996), como um grupo de
sons que se caracterizam por serem produzidos com pontos e modos de articulação
diversos.

Figura 04 - IPA – Alfabeto Fonético Internacional- IPA.

Fonte: IPA, 2015.

De acordo com o Alfabeto Fonético Internacional, a língua espanhola
apresenta dois fonemas de róticos classificadas como tap /ɾ/ e trill /r/ (ver figura 03).
Esses dois fonemas apresentam uma vasta distribuição dentro da sílaba, podendo
ocupar lugar inicial, por exemplo, na palavra Ratón, medial, como na palavra
práctica, e coda final silábica, como na palavra puerta. Entendemos por coda
silábica a consoante que aparece na sílaba depois da vogal nuclear, ou seja, coda é
a consoante em posição pós-nuclear na sílaba. São exemplos de róticos em coda
silábica nas palavras retidas da canção Pedro Navaja: brillar, cartera, cuerpos. É
nessa posição que os róticos variam mais.
Descreveremos, a seguir, as variantes dos róticos do espanhol: tap[ɾ], trill [r],
aproximante [ɹ], fricativa [x] e vibrante fricativa [ř].
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2.3

CARACTERIZAÇÃO

ARTICULATÓRIA

E

ACÚSTICA

DOS

FONEMAS

RÓTICOS DA LÍNGUA ESPANHOLA

A seguir apresentaremos as características articulatórias e acústicas dos
fonemas róticos da língua espanhola produzidos em coda silábica encontrados no
corpus desta investigação.

2.3.1 Trill [r] ou rótico múltiplo alveolar sonoro

Este som tem como principal característica o movimento vibratório da língua
contra os alvéolos com as condições aerodinâmicas apropriadas. A língua é o
articulador ativo que se eleva em direção aos alvéolos. Sob a ação da corrente de
ar, o movimento vibratório da língua produz repetidas oclusões (contato da língua
nos alvéolos) e liberações (soltura dos contatos). O véu palatino continua elevado e
as pregas vocais vibram. Na língua castelhana, esse som é característico em:
• começo de palavras - rojo, ratón, regla;
• em posição interior de palavra entre vogais grafadas com “rr” - jarra, perro,
Barranquilla;
• em posição interior de palavra precedida de /n/ o /l/ - alrededor, Enrique, honra.

Acusticamente, o som do trill é caracterizado no espectrograma por períodos
de silêncios seguidos de elementos vocálicos devido à obstrução e soltura da
corrente de ar decorrentes do movimento aerodinâmico da língua contra os alvéolos.
Podemos observar na figura 05 a produção de um trill em coda silábica na palavra
cartera.
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Figura 05 - Representação do oscilograma e do espectrograma de banda larga, camadas de
transcrição fonética do rótico e ortográfica da palavra cartera, produzida pelo sujeito
S1_E26, no enunciado “iba a guardarlo en su cartera para que no se estorbe”.

Figura elaborada pela autora.

2.3.2 Tap [ɾ] ou vibrante simples alveolar sonoro

O tap é caracterizado como um som breve, isso porque os articuladores
realizam um contato rápido. A língua, o articulador ativo - mais precisamente, a
ponta da língua - se eleva e toca os alvéolos2 (figura 02). Nesse momento da
oclusão, há a interrupção da corrente de ar de forma breve, em seguida a oclusão é
desfeita e há a passagem da corrente de ar. Durante todo o período de
movimentação da língua, as pregas vocais vibram.
Na língua espanhola, podemos observar a produção desse som em posição
de coda silábica ou/e posição intervocálica, embora possa haver a produção de um
tap, trill ou outra variante rótica em posição de coda.

2

Os alvéolos dentais são ponto de articulação e estão localizados atrás dos dentes superiores (dos
incisos superiores) e antes do palato duro. São considerados articuladores passivos. Nos alvéolos,
também são produzidos sons como o /t/ e o/ d/.
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Esse som, que ocorre em:
• Posição de coda ou/e no interior de palavra entre vogais, grafado pela letra „r‟,
como, por exemplo, nas palavras: caro, barato, pero.
• Entre uma consoante oclusiva surda ou sonora ou uma consoante labiodental e
uma vogal como, por exemplo, nas palavras: drama, frio.

Acusticamente, o som do tap é caracterizado no espectrograma por um
período de silêncio devido à obstrução realizada no momento em que a língua toca
os alvéolos, seguido por um evento acústico à direita em consequência da soltura do
toque da língua e liberação da corrente de ar, produzindo-se um elemento vocálico.
Podemos observar no espectrograma a seguir (figura 06) as características visuais
anteriormente descritas.

Figura 06 - Representação do oscilograma e do espectrograma de banda larga,
camadas de transcrição fonética do rótico e ortográfica da palavra marchó.
Enunciado completo: “Cogió el revólver el puñal los pesos y se marchó” - S1_E40.

Figura elaborada pela autora.
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2.3.3 Aproximante alveolar sonora [ɹ]

A variante aproximante diferentemente da tap ou flap, que se caracterizam
pelo contato da ponta do articulador ativo com a região do alvéolo, implica, como
revela o próprio nome, na aproximação dos órgãos articulatórios. Por não existir o
contato real, não há presença de turbulência da corrente de ar. As pregas vocais
vibram. Como características acústicas, observa-se ausência de continuidade
espectral e de ruído. Este exemplar de fonema rótico está presente em posição de
coda silábica em função de maior a menor ênfase na pronúncia.
Segundo Garrido et al. (1998) podemos observar a produção da aproximante
em posição inicial de sílaba, exceto em início de palavras, como, por exemplo, em:
puerta e árabe. Pode ocorrer também em grupos consonantais, como em “drama”. A
seguir, no espectrograma da figura 07, podemos identificar as características
acústicas da produção de uma consoante rótica aproximante.

Figura 07 - Representação do oscilograma e do espectrograma de banda larga, camadas de
transcrição fonética do rótico e ortográfica da palavra revólver. Enunciado completo:
“Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer” - S2 (cubana) _E25.

Figura elaborada pela autora.
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2.3.4 Fricativa alveolar [x]

A consoante fricativa alveolar é produzida pela aproximação da língua nos
alvéolos formando uma passagem estreitada e provocando ruído contínuo de
fricção. No espectrograma da figura 08 a seguir é possível observar as
características acústicas da produção de uma consoante rótica fricativa alveolar.

Figura 08 - Representação do oscilograma e do espectrograma de banda larga, camadas de
transcrição fonética do rótico e ortográfica da palavra comer. Enunciado completo:
“refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer” - S2 (cubana)_E2.

Figura elaborada pela autora.

2.3.5 Vibrante fricativa [ř]

A consoante vibrante fricativa alveolar é produzida como uma vibrante, mas
com ruído continuo de fricção. O espectrograma da figura 09 ilustra a produção de
uma vibrante fricativa em coda silábica final de palavra e enunciado na palavra
brillar. A palavra se refere ao anunciado de número 16 do corpus de análise desta
investigação. Podemos observar que a consoante rótica em coda final é produzida
com vibração, mas também há ruído continuo caracterizado nas fricativas.
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Figura 09 - Representação do oscilograma e do espectrograma de banda larga,
camadas de transcrição fonética do rótico e ortográfica da palabra brillar.
Enunciado completo: “mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar” - E16_ S3.

Figura elaborada pela autora.

Os exemplares de róticos apresentados neste trabalho foram citados em
estudos prévios sobre róticos da língua castelhana. Investigadores importantes,
como John Bradley, Tomás Navarro, J, Gil, A. Quilis e outros, dedicaram-se aos
estudos dos róticos, devido à grande variedade de produção. Os estudos
apresentados não esgotaram as discussões sobre o tema, fazendo-se necessárias
novas investigações.

2.4 AUTORES QUE APRESENTAM AS DESCRIÇÕES DAS RÓTICAS EM LÍNGUA
ESPANHOLA

A seguir, apresentamos um levantamento de variantes róticas do espanhol
apresentadas por vários autores. Os autores citados no quadro pesquisaram os
róticos em diversas variedades e posição e a seguir descreveremos pesquisas
realizadas com as variantes e distribuição investigadas. O quadro abaixo foi
baseado e adaptado a partir da tese de Beatriz Blecua Falgueras (2001):
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Quadro 01 - Autores que apresentam descrições das variantes róticas.
IPA

Descrição fonética

Autores que apresentam descrições dessa variante

Vibrante alveolar simples

- Garrido, J. M., Machuca, M. J. y de la Mota, C. (1998)
- Hualde, J. I. (2005)
- Fernández Planas, A. M. (2005)
- Martínez Celdrán, E., Fernández Planas, A. M. y
Carrera, J. (2003)
- Gil, J. (2007)

r (trill)

Vibrante alveolar múltipla

- Canellada, M. J. y Madsen, J. K. (1987)
- Quilis, A. (1993)
- Garrido, J. M., Machuca, M. J. y de la Mota, C. (1998)
- Gil, J. (2007)
- Navarro Tomás, T. (1918)
- Fernández Planas, A. M. (2005)
- Martínez Celdrán, E., Fernández Planas, A. M. y
Carrera, J. (2003)
- Hualde, J. I. (2005)

ɹ Aproximante

Vibrante alveolar
aproximante

- Canellada, M. J. y Madsen, J. K. (1987)
- Garrido, J. M., Machuca, M. J. y de la Mota, C. (1998)

Vibrante alveolar

- Navarro Tomás, T (1918)
- Ladefoged y Maddieson (1996)
- Harris, J. W. (1969)
- Quilis, A. (1993)

(tap ou flap)

ř Fricativa

A literatura fonética sobre os róticos é ampla e apresenta trabalhos sobre as
perspectivas fonológicas, fonéticas e sociofonéticas. Pesquisas realizadas mostram
a grande variedade de produções róticas que há nas línguas espanhola e
portuguesa. Os róticos, como afirmam Ladefoged e Maddieson (1996), formam tal
classe heterogênea de sons que há pouco consenso na literatura de quais são as
suas características definidoras fonéticas. Dentro desta classe, há uma grande
variação na forma e local de articulação (ver figura 04), pois os róticos podem ser
produzidos na região dos alvéolos, no velo palatal, na úvula como é um caso do “r”
francês, na região glotal, podem ser vozeados e não vozeados dependendo das
línguas, dialetos, e estilos de fala. Apesar de sua variação fonética, os róticos
parecem formar uma única classe fonológica em ambas as alternâncias sincrônica e
diacrônica. A mais forte evidência fonológica vem da observação de que um tipo de
rótico pode frequentemente alternar-se com outros róticos.
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No trabalho sobre a alofonia dos róticos iniciais em português do Brasil com
informantes da região sul do país, Silva (2002) indaga como distinguir laterais de
róticos numa mesma representação. Como os dois sons têm valor distintivo, no
espanhol é possível encontrar pares mínimos que evidenciam a oposição entre
lateral e rótico. Nota-se que, dentro da classe dos róticos, podemos distinguir, no
português, os fonemas /r/ trill e /ɾ/tap. No espanhol, o trill /r/ se opõe ao tap /ɾ/.
O espanhol apresenta pares mínimos como cerro/cero; corra/cora ou
mirra/mira que evidenciam a oposição fonológica entre a vibrante alveolar e o tap.
No português, podemos encontrar dados similares, como os pares "forro/foro";
"erra/era"; "mirra/mira". (SILVA, 2002, p.102)

A oposição tap/trill em línguas como o português e o espanhol,
sempre ofereceu problemas à teoria fonológica. Há duas
alternativas na literatura: I) afirmar que a oposição se
estabelece entre um segmento simples e um segmento
geminado; 2) propor um traço distintivo que dê conta de opor a
vibrante alveolar ao tap. (SILVA, 2002, p.102)

Silva (2002) privilegia os róticos iniciais em português brasileiro no estudo,
por considerar que a alofonia contínua é mais intrigante do que a alofonia dos róticos
finais no sul do Brasil, dado que se espera uma variação de pronúncia de /r/ em final
de sílaba/palavra, por ser esta uma posição mais fraca na palavra, e, portanto,
favorecedora de tais processos. A posição inicial, por favorecer uma articulação
mais cuidada dos segmentos, não seria um lugar onde se esperasse encontrar
enfraquecimento de segmentos. A autora afirma ainda que uma investigação para o
chamado "zero fonético" de final de palavra seria válida para observar se há o
apagamento de um segmento ou se há algum vestígio do gesto dele, talvez na vogal
antecedente.
Bradley e Willis (2012) compararam as produções dos róticos em coda
silábica de trills de nativos falantes da cidade de Veracruz no México com produções
de trills de nativos espanhóis. O estudo apresentou a produção de trills
acompanhado de vogal com r-coloring na população de Veracruz, ou seja, houve
uma modificação da vogal seguinte ao contato do segmento trill. Bradley e Willis
consideram a vogal r-coloring como parte do trill. Segundo os autores era possível
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em alguns casos ouvir, mas não identificar objetivamente, as pistas acústicas para
determinar os limites precisos da vogal r-coloring e do segmento rótico, pois trills
geralmente apresentavam uma maior amplitude de variação na duração segmentar
em relação aos toques da língua nos alvéolos.
Sobre as variações do espanhol os autores, acimas citados, destacam que
recentes estudos dos róticos em Veracruz e Republica Dominicana mostram que,
em relação a variação de trill, existe documentada a existência de róticos présussurrados (pre-breathy voiced rhotics), que nunca foram descritos pelo espanhol
Peninsular.
No estudo de análise acústica das trills do espanhol peninsular por
Falgueras (2001), em um estudo controlado por leitura, a autora observa as
produções de coda silábica nas produções do espanhol peninsular e parte da
hipótese de que as diferentes produções dos fonemas trills do espanhol é o
resultado de processos de redução ou de esforço relacionados à busca por um
equilíbrio entre a produção e a percepção. A autora chama a atenção para o fato de
que os valores mais altos de duração para trill estão em posição de coda, posição
também chamada pela autora de posição implosiva. As produções classificadas
como vibrante múltipla, as quais chamaremos neste trabalho de trill, foram
encontradas diante de consoante lateral, oclusiva ou nasal.
No estudo de Sánchez (2012) o objetivo é analisar os róticos em coda
silábica de nativos espanhóis em fala espontânea. E, sobre as variações alofônicas
das trills, Sánchez reconhece a existência da aproximante fricativa, a variante
sibilante encontrada em zonas de domínio hispânico e a elisão em contextos
precedidas de vogal ou no final de palavra. Um fato que chama bastante atenção
nos estudos de Ortiz é a ausência de registro de produção de trill em posição de
coda. Para as produções de aproximantes, elisão e tap não houve uma realização
predominante.
Para Carvalho (2006), no seu estudo fonético-acústico dos róticos no
português e no espanhol para uma aplicação pedagógica, o cenário de aprendizado
do espanhol em relação à pronúncia adequada das consoantes róticas em diferentes
contextos, chamadas pela autora de vibrantes, é um ponto importante a ser
destacado, porque muitas vezes não as produzem adequadamente e, como afirma
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Navarro Tomás (1991, p.124), o uso inadequado desses sons altera e deforma
gravemente a pronúncia do espanhol.
A autora afirma ainda que o professor deve dedicar-se ao ensino dos
aspectos relacionados à pronuncia desde o primeiro dia de aula. E, para tanto, o
professor deverá entender a estrutura funcional da língua a ser ensinada e obter
conhecimentos, além de confrontar os sistemas fonético-fonológicos da língua
materna do aluno e da língua alvo, pois, com o reconhecimento dos dois sistemas, o
estudante passará a interpretar o novo sistema não apenas baseando-se na sua
língua materna.
Em estudos sobre os róticos da Guatemala, Utgard (2011) faz uma
descrição dos róticos que variam em coda e em posição inicial, sendo em coda
encontrada maior diversidade da produção do som do “r” com características
assibiladas. Utgard (2011) observa que uma característica desse som é a produção
assibilada, que, segundo a autora, na variante Guatemala pode ter combinações de
ruído antes ou depois da oclusão da trill e pode chegar a ser uma fricativa alveolar
vozeada ou não vozeada. A produção de tap é observada antes do som de /k/ como
na palavra “mercado”. Também se observa a produção de tap antes de /n/ e /m/.
Menos produtiva, mas presente, encontramos a produção de consoante retroflexa
antes de nasais e poucas produções antes de lateral. O estudo afirma que antes de
/s/ todos os entrevistados para a pesquisa produziram tap.
Para a realização da trill é necessária uma complexa articulação. como Esse
pode ser um possível motivo pelo qual se pode observar as várias produções das
trills em dialetos do espanhol. Em algumas regiões da Guatemala, Argentina, Cuba,
Chile, Colômbia, Panamá, Equador, Paraguai, Bolívia, Peru, México, Espanha,
Estados Unidos e Costa Rica a vibrante múltipla é substituída por uma produção
assibilada descrita como fricativa alveolar. Há ainda a tendência de produzir um
elemento svarabhakti (esvarabático) também em grupos consonânticos /rC/ em
posição de coda (BRADLEY, 2004).
No espanhol cubano, destaca-se o fenômeno da assimilação que, segundo
Almendros (apud DOHOTARU, 2002), afeta as liquidas, ocorre antes de qualquer
consoante e está presente em todas as classes sociais. Na fala de pessoas
humildes é comum a confusão das liquidas nas finais das palavras e há a
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substituição de “r‟ por “l” ou o processo inverso. Outra ocorrência característica do
rótico em coda é a desaparição absoluta do som.
Sobre a produção das consoantes róticas em final de palavras no México,
Butragueño (2014) afirma que as variantes produtivas são a alveolar vozeada e a
vibrante alveolar vozeada. Ainda que sejam normalmente vozeadas, segundo o
autor, não é raro que possam aparecer registros de desvozeamento. Também é
frequente a pronúncia aproximante e quando as características das aproximantes
são substituídas por ruído de fricção, dá lugar ao que chamamos de assibilação das
róticas. Se o alofone não é completamente fricativo, mas sim uma parte
aproximante, outra fricativa, conserva o lugar de articulação e aparecem formas
alveolares, referente a esse alofone o chamamos de aproximante-fricativa-vozeada.
Quando o registro é completamente fricativo e existe um deslocamento do
lugar de articulação se produzem alofones alvéolo-palatais fricativos vozeados. Em
função da duração, esses alofones às vezes se manifestam como desvozeados.
Menos comum, mas não excepcionais, são as variantes de ponto de articulação
retroflexo, seja retroflexa vozeada ou retroflexa aproximante vozeada.
A assibilação, citada por alguns autores, pode ser descrita como uma
aproximante ou uma fricativa, isso porque a produção começa como uma
aproximante com barra de vozeamento e sem turbulência na parte alta do espectro
para depois converter-se numa fricativa com turbulência e com f0 quase inexistente.
Em posição final absoluta de silaba, na fala de pessoas cultas ou em canto,
se produz uma fricativa não vozeada, menos frequente, uma vibrante não vozeada,
uma fricativa vozeada ou uma vibrante vozeada. Em estudos das produções dos
róticos na América latina, em Bogotá, por exemplo, as informantes mulheres da alta
sociedade preferem a produção da trill.
Nos estudos de Hualde e Colina (2014) foram analisados os róticos em final
de palavras na América Latina e Espanha para descrever a variedade de róticos
nessa posição. Para Hualde e Colina (2014) a ausência de contraste no caso das
vibrantes em posição final de palavra tem origem histórica em latim, por exemplos, a
palavra olor em plural é olores e não olorres, isso porque, em latim, se o “r” era final
de palavra não poderia ser geminada.
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Em algumas zonas da América Latina, os alofones fricativos ou assibilados
são parte do dialeto local de forma regular ou variável em combinação com formas
normativas. Esses alofones assibilados podem ser vozeados ou não vozeados e
aparecem em diferentes contextos, dependendo do dialeto. Na zona central do
México se pode ouvir um alofone assibilado geralmente não vozeado antes de uma
pausa.
Em algumas partes de Andaluzia, Estremadura e no Caribe, nota-se uma
tendência a neutralizar o contraste entre /l/ e /ɾ/ antes da consoante final ou ao final
da palavra de modo a não distinguir na pronúncia entre as palavras harto e alto. O
som resultante da neutralização é bastante variado. No final da palavra a omissão é
o fenômeno mais frequente. Em Porto Rico, a pronúncia mais comum em coda é [l]
ou um som intermediário entre lateral e trill. Na variante argentina, o tap em coda
silábica não varia para uma vibrante.
Xavier (2016) realizou um estudo variacionista com o objetivo de
sistematizar os fatores que influenciam a escolha linguística de uma variante rótica
em coda silábica em canções brasileiras. Foram analisadas canções desde os anos
1902 a 1960. Canções gravadas por nove cantores cariocas.
No estudo de Xavier (2016) sobre o comportamento variável do rótico, em
coda externa, na fala cantada de intérpretes de gênero masculino, cariocas, que
tiveram uma ampla produção musical na primeira parte do século XX. Teve como
principal objetivo recuperar as pronúncias do rótico na música e para tanto foram
obtidos 3.252 dados de róticos em contexto de coda final a partir das audições das
canções.
Obteve-se o total de 2.858 dados entre 1902 e 1940, distribuídos em seis
variantes, tap, trill, fricativas velar e glotal, omissão e aproximante; O tap se destaca
como a variante preferencial, atingindo o índice de 68,3%; o trill e a omissão do
rótico atingem o percentual de 14,9% e 15,5% respectivamente; as fricativas tiveram
um percentual baixo, a velar com 0,1% e a glotal com 1,2%, E, em um único dado,
ocorreu a aproximante labial, [w], que provavelmente foi produzida de forma
proposital.
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O tap apareceu como norma de uso em coda silábica na fala cantada dos
nove intérpretes e demonstrou ser a norma de uso da época nessa investigação. Há
um percentual um pouco maior de ocorrência de omissão do que da produção de
trill, a variante de prestígio dos meios de comunicação da época. As fricativas, velar
e glotal, não eram variantes muito utilizadas pelos intérpretes na época das
gravações.
As obras resenhadas neste capítulo abordam as variantes de róticos em
posição de coda silábica tanto em língua portuguesa, quanto em língua espanhola.
Em ambas as línguas ocorrem dois fonemas róticos cuja oposição se desfaz em
posição de coda silábica, dando origem a extensa alofonia. Todas as variantes
foram descritas articulatoriamente e acusticamente.
No capitulo três descreveremos os procedimentos metodológicos utilizados
para a descrição das variantes róticas em coda silábica nas produções de fala por
sujeitos de seis variedades de língua espanhola.
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III – METODOLOGIA

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para o
desenvolvimento das etapas da presente investigação: a produção de róticos
presentes em coda silábica em variedades linguísticas da língua espanhola.
Traremos informações sobre a escolha do texto para constituir o corpus, a seleção
dos sujeitos, a formação dos estímulos a partir das gravações e o detalhamento das
análises, técnicas e instrumentos utilizados. Caracterizamos os róticos com base na
análise de oitiva e na inspeção de características fonético-acústicas.
Tendo em vista que na língua espanhola há diversas produções de róticos
como foi apresentado na seção anterior, decidimos elaborar um experimento
fonético-acústico para a inspeção das características de produções das consoantes
róticas em língua espanhola nas variedades colombiana (S1), cubana (S2), peruana
(S3 e S7), espanhola (S4), argentina (S5) e mexicana (S6).
O presente estudo tem como base a teoria Acústica de Produção da fala,
também conhecida como a Teoria da Fonte e do Filtro, proposta por Fant (1970). As
gravações foram submetidas à inspeção acústica aproveitando os recursos do
software Praat na versão 4.1.13, desenvolvido no Instituto de Ciências Fonéticas da
Universidade de Amsterdã pelos cientistas Paul Boersma e David Weenink,
disponível livremente em http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e aprovada com o número
CAAE: 53561615.9.0000.5482, conforme as normas descritas na Resolução 196 do
Conselho Nacional de Saúde.
Apresentamos, a seguir, um fluxograma com as etapas das atividades
realizadas nesta investigação. Seguimos essas etapas por se tratar de uma
investigação inserida no campo da fonética acústica experimental. A seguir
explicitaremos a escolha do corpus, o perfil dos sujeitos, a realização das gravações,
recorte de análise e armazenamento dos dados.
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Quadro 02 - Fluxograma com as tapas da pesquisa.

Delimitação do campo de
trabalho – Produção dos
róticos na língua espanhola

Seleção dos dados
• Informantes: 7 falantes
femininos nativas da língua
espanhola.
• Questionário aplicado aos
sujeitos para elaborar o seu
perfil sociolinguístico
• Corpus de trabalho – A leitura
da letra da canção Pedro
Navaja de autoria do cantor e
compositor panamenho Ruben
Blades.

Análise dos
resultados e
conclusões

Teoria - A Teoria da Fonte
e do Filtro, proposto por
FANT (1970)

Hipótese -nossa hipótese é
a de que há similaridade na
produtividade da variante de
rótico nas produções dos
falantes das diversas
variedades ?

Análise dos dados de produção
desde o ponto de vista acústico
mediante técnicas
instrumentais utilizando o
software Praat.
E análise dos dados do
questionário sociolinguístico

Quantificação dos
dados, tratamento
estatístico e análise
multivariada
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3.1 A ESCOLHA DO TEXTO PARA CORPUS DA PESQUISA

Escolhemos a letra da canção folclórica Pedro Navaja (texto na íntegra no
Anexo 01 junto a ficha de gravação) pelos seguintes motivos: a letra da canção é
uma crônica muito conhecida no universo hispano; há distribuição da letra “r” em
diversas posições e muita produtividade em posição de coda silábica.
A seguir, apresentamos um trecho da Canção para destacar os contextos
fonéticos com a presença dos róticos:
• “Por la esquina del viejo barrio lo vi passar” (ataque silábico)
• “Con el tumbado que tienen los guapos al caminhar” (coda silábica)
• “Las manos siempre” (grupo consonantal)
• “en los bolsillos de su gabán (…)” (posição de cluster)

Optamos por analisar os róticos em coda silábica, por ser essa a posição
que suscita maior variação. A seguir, o quadro com um trecho da letra da canção
Pedro Navaja com exemplos da distribuição de coda silábica e o contexto fonético
de investigação.

Quadro 03 - Contexto fonético de investigação.

- Coda silábica em final de enunciado
Ex.: E01_ “Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar”.
- Coda silábica final de palavras

Ex.: E06_ “y zapatillas por si hay problemas salir volando”.
- Coda silábica intermediária em palavras
Ex.: E26_ ” iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe”.
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3.2 A ESCOLHA E O PERFIL DOS SUJEITOS

Após a escolha do texto para corpus da pesquisa, elaboramos os critérios
para a seleção dos sujeitos de pesquisa. A seguir destacamos os critérios em ordem
para a seleção dos sujeitos de pesquisa, cuja produção de fala é objeto de
investigação desta pesquisa, são:
1º critério - ser falante nativo do espanhol de qualquer variedade.
2º critério - ser do sexo feminino
3º critério - estar na faixa etária de 20 a 35 anos
4º critério - ter curso superior completo ou em andamento
5º critério - não apresentar queixas de alteração de fala, voz e audição

Como critérios de exclusão, elencamos: estar há mais de três anos morando
fora do país de origem, ser do sexo masculino, apresentar alterações de fala, voz e
audição.
Diante do exposto, foram selecionadas 07 participantes, subdividas nas
seguintes variedades: colombiana (S1), cubana (S2), peruana (S3 e S7), espanhola
(S4) , argentina (S5) e mexicana (S6). Todas as informantes estavam cursando ou já
tinham formação acadêmica superior, eram falantes do espanhol bem como seus
pais e mantinham contato diário com a língua espanhola através de filmes, leituras e
conversas com familiares. Para comprovar a veracidade das informações, as
informantes responderam um questionário (ver anexo 02). Ainda, as participantes
assinaram o termo de consentimento (anexo 03) para fim de realização da pesquisa.
Importante ressaltar que não sabiam do objetivo da pesquisa.
Como a canção é conhecida em toda América Latina, as informantes
reportaram o conhecimento da letra e comentaram suas experiências com a canção.
Os comentários eram que a tinham ouvido em alguma festa ou em suas próprias
casas.
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3.3 A TAREFA E O PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO

Após a escolha da “letra da canção”, nosso texto para gravação, e da
escolha do contexto fonético a ser inspecionado, fizemos as gravações do corpus.
As gravações foram realizadas no estúdio de rádio e TV da Pontifícia
Universidade

Católica

de

São

Paulo,

pela

própria

pesquisadora

e

com

acompanhamento do técnico de gravação do local. Para tal procedimento,
utilizaram-se os seguintes equipamentos: computador Intel Core i5 de 3.20 Ghz e 4
Gb de memória RAM; microfone Shune; mesa Shune M267; placa de som Delta 44
utilizando o software Sound forge sob uma taxa de amostragem de 22.05 Hz.
Antes de iniciar a gravação, foi solicitado às participantes a ficha para leitura,
um guia para a gravação no qual solicitava que mencionassem os seus nomes,
idade, nacionalidade, formação acadêmica, e por última foram orientadas a
responderem a seguinte pergunta:
• O que você pensa sobre a sua variante espanhola?
• Existe uma variante espanhola mais prestigiosa que outras? Se sim, qual seria e
por que?

Os sujeitos receberam as orientações para lerem o texto silenciosamente e
para realizarem uma breve familiarização com o corpus. Em seguida foram
orientados a ler o texto em voz alta em taxa de elocução normal. Em seguida,
gravamos as leituras com três repetições.

3.4 RECORTE DE ANÁLISE

A análise dos dados compreendeu a caracterização de todos os róticos em
coda silábica presentes na letra da canção.
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3.5 EDIÇÃO, NOMEAÇÃO DOS ARQUIVOS SONOROS

Na etapa seguinte à gravação, realizou-se os procedimentos de edição,
segmentação e etiquetagem dos enunciados da “letra da canção”, como podemos
no exemplo a seguir, Enunciado E_01 - “Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar”
(figura 10), gerando um novo arquivo para cada enunciado. Exemplo de um
enunciado segmentado com duas palavras que apresentam coda silábica (por/
pasar)

Figura 10 - Representação do oscilograma e do espectrograma de banda larga,
camada de transcrição ortográfica do enunciado 01: “por la esquina del viejo
barrio lo vi pasar” - S1(colombiana)_E01.

Figura elaborada pela autora.

Delimitados os enunciados, para cada enunciado foi gerado um arquivo,
segmentamos as palavras que contém os róticos em posição de coda silábica e as
reservamos em arquivos separados dos enunciados, obedecendo o silêncio no final
dos enunciados e em posição medial o termino da palavra, as etiquetamos.
Apresentamos um exemplo dessa etiquetagem na figura 11 a seguir.
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Figura 11 - Representação do oscilograma, espectrograma de banda larga, camadas de
transcrição fonética do rótico e ortográfica da palavra revólver. Enunciado 25:
“Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer” - S7_ E25.

Figura elaborada pela autora.

Todas as gravações e edições dos enunciados foram armazenadas no
servidor do LIAAC (Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição) da PUCSão Paulo.

3.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE: JULGAMENTO PERCEPTIVO E INSPEÇÃO

Neste trabalho, analisamos os sons róticos por meio de oitiva e com base na
inspeção de caráter fonético-acústica para verificar que tipos de produções foram
realizados em coda silábica.
A inspeção acústica dos dados compreende a observação de:
• interrupções no sinal acústico relacionados a contato entre articuladores, como
nos casos de produção de taps e trills;
• características formânticas relacionadas à soltura do contato entre articuladores
no caso das produções de taps e trills;
• aproximações entre articuladores nas produções de aproximantes;
• ruídos contínuos nas produções de fricativas e vibrantes fricativas.
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Também foram inspecionadas as barras de vozeamento para verificação de
sons vozeados e não vozeados. A existência de barra de vozeamento indica que
houve produção de sons vozeados. Nas figuras 12 e 13 a seguir apresentamos
espectrogramas ilustrando as características citadas anteriormente.

Figura 12 - Momentos de produção de tap /ɾ/.

Momentos:

1

2

1. Momento em que há a interrupção da corrente de ar

2. Soltura: em que há a passagem da corrente de ar
Figura elaborada pela autora.
Figura 13 - Representação do oscilograma, espectrograma de banda larga
com a barra de vozeamento.

Barra de vozeamento
Figura elaborada pela autora.
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3.7 QUANTIFICAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE MULTIVARIADA

A canção conta com onze codas em posição final de palavra e de enunciado
e mais vinte e sete codas intermediárias em palavra. Deste modo, cada informante
realizou 38 produções de róticos em coda silábica. Foram inspecionadas, portanto,
um total de 266 codas silábicas em posição medial e final de palavras. Encontramos
produções de taps, trills, aproximantes, fricativas, vibrantes fricativas e, em alguns
casos, houve omissão dos róticos em coda silábica.
Depois das classificações das produções, calculamos as porcentagens de
produção de cada tipo de rótico por sujeito de pesquisa e aplicamos uma análise
multivariada.
O PCA (Principal Component Analysis) é uma análise multivariada
exploratória de dados criada em 1901 pelo matemático britânico Karl Pearson. Esse
método é comumente conhecido por identificar a relação entre as características
extraídas dos dados.

A extração de informações dos dados de um experimento
normalmente envolve a análise de um considerável número de
variáveis. Sendo que frequentemente apenas um pequeno
número destas variáveis apresentam maior importância,
resultando em um grande conjunto de dados que podem ser
redundantes ou que não apresentem relevância para o objetivo
do experimento. A análise de componentes principais (PCA, do
inglês Principal Component Analysis) é um dos principais
métodos utilizados [...], onde seu objetivo é reduzir o número
de dimensões do conjunto de dados sem a perda das
informações relevantes, de modo a se obter um número menor
de novas variáveis (componentes principais) que facilite a
interpretação dos dados. O PCA pode propiciar, através de
gráficos, a identificação da existência de padrões de
similaridade existentes em dados de um conjunto das amostras
analisadas. (LOPES et al., 2010, p.10)

No capítulo cinco apresentamos os resultados das análises de: questionário
sociolinguístico dos sujeitos, classificação dos róticos analisados na letra da canção
Pedro Navaja, dados da análise multivariada PCA e produções de róticos nas
palavras expressivas. Os resultados das porcentagens e da análise multivariada
estão apresentados detalhadamente a seguir.
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IV – RESULTADOS

Valeu a pena?
Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
(Fernando Pessoa)

Neste capítulo apresentamos os resultados do questionário aplicado aos
sujeitos para elaborar o seu perfil sociolinguístico e descrevemos as classes de
róticos em coda silábica produzidos pelos sete sujeitos. Essa classificação conjugou
procedimentos de oitiva e inspeção de características acústicas em espectrogramas
de banda larga e oscilogramas. Após a apresentação dos resultados, o emprego das
variantes róticas pelos sete sujeitos é discutida.

4.1 O PERFIL SOCIOLINGUÍSTICO DOS SUJEITOS

– S1
Seu país de nascimento é a Colômbia e a cidade de nascimento é Bogotá
(capital do país). No momento da gravação, S1 estava com a idade de 27 anos e era
doutoranda do curso de Relações internacionais. Seus pais são falantes nativo do
espanhol e ela morou no país de origem por 25 anos. Fala espanhol frequentemente
com a família e amigos. Fala inglês, francês e português. Assiste a novelas, filmes e
series em espanhol e lê prioritariamente em espanhol. Acredita que sua fala é
característica da Colômbia, porque viveu a vida inteira lá.
– S2
Seu país de nascimento é Cuba e a cidade de nascimento é Havana (capital
do país). No momento da gravação, S2 estava com a idade de 31 anos e era
mestranda em Letras. Seus pais são falantes nativos do espanhol e ela morou no
país de origem por 28 anos. Fala espanhol frequentemente com o marido com a
família e alguns amigos. Fala inglês e francês. Assiste a filmes norte-americanos e
vê novelas e series em espanhol e lê prioritariamente em espanhol. Acredita que sua
fala seja característica da variante cubana.
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– S3
Seu país de nascimento é o Peru e a cidade de nascimento é Lima (capital
do país). No momento da gravação, S3 estava com a idade de 30 anos e era pósgraduanda em Gerência de Vendas. Seus pais são falantes nativos do espanhol e
sempre morou no país de origem. Fala espanhol frequentemente com irmãos, pais e
amigos. Fala inglês. Vê filmes, novelas, series em espanhol e lê prioritariamente em
espanhol. Acredita que sua fala seja característica da variante da cidade de Lima,
Peru.
– S4
Seu país de nascimento é a Espanha e a cidade de nascimento é Rus
(povoado na província de Jaén na região de Andaluzia - sul do país). No momento
da gravação, S4 estava com a idade de 21 anos e era estudante de administração.
Seus pais são falantes nativos do espanhol e sempre morou no país de origem.
Fala espanhol frequentemente com família e amigos. Fala um pouco de inglês e um
pouco de português. Vê filmes, novelas, series em espanhol e lê prioritariamente em
espanhol. Acredita que sua fala seja característica de Andaluzia, onde segundo ela
“se fala um pouco diferente do resto da Espanha”.
– S5
Seu país de nascimento é a Argentina e a cidade de nascimento é Buenos
Aires (capital do país). No momento da gravação, S5 estava com a idade de 22 anos
e era estudante de Sociologia. Seus pais são falantes nativos do espanhol e sempre
morou no país de origem. Fala espanhol frequentemente “com todos à sua volta”.
Fala inglês. Vê filmes, novelas, series em espanhol e lê prioritariamente em
espanhol. Acredita que sua fala é característica do lugar de nascimento porque “as
pessoas falam e sempre falaram o espanhol”.
– S6
Seu país de nascimento é o México e a cidade de nascimento é Chilpancing.
No momento da gravação, S6 estava com a idade de 21 anos e era estudante de
Administração. Seus pais são falantes nativos do espanhol e sempre morou no país
de origem. Fala espanhol frequentemente com família e amigos. Fala inglês. Vê
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filmes, novelas, series em espanhol e lê prioritariamente em espanhol. Acredita que
sua fala é pouco característica do lugar de nascimento porque as pessoas dizem
que o seu sotaque é neutro.
– S7
Seu país de nascimento é o Peru e a cidade de nascimento é Chimbote
(cidade na Costa norte do país). No momento da gravação, S7 estava com a idade
de 20 anos e era estudante de Administração. Seu pais são falantes nativos do
espanhol e sempre morou no país de origem. Fala espanhol frequentemente com
família e amigos. Está estudando inglês. Vê filmes, novelas e series em espanhol e
lê prioritariamente em espanhol. Acredita que sua fala é característica do norte do
país, porque as pessoas dizem que ela fala rápido e cantando algumas palavras.
Com base nas informações do questionário sociolinguístico concluímos que:
• Os sujeitos estão de acordo que não há uma variante mais prestigiosa.
• Se consideram representantes da variante do país de origem.
• Conseguem perceber diferenças fonéticas em comparação com a fala de outras
localidades.

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS RÓTICOS

O texto da canção que constitui o corpus de pesquisa apresentou 266 codas
silábicas em distribuição medial e final de palavra. As codas silábicas em final de
palavras ocorreram em posição medial e final de enunciados. A seguir o texto com
as palavras analisadas em negrito.

1.

Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar

2.

con el tumbado que tienen los guapos al caminar,

3.

las manos siempre en los bolsillos de su gabán

4.

para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.

54

5.

Usa un sombrero de ala ancha de medio lado

6.

y zapatillas por si hay problemas salir volado,

7.

lentes oscuros para que no sepan qué está mirando

8.

y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.

9.

Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer

10. va recorriendo la acera entera por quinta vez,
11. y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar
12. que el día está flojo y no hay clientes para trabajar.
13. Un carro pasa muy despacito por la avenida
14. no tiene marcas pero todos saben que es policía.
15. Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán,
16. mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar
17. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina,
18. no se ve un alma está desierta toda la avenida,
19. cuando de pronto esa mujer sale del zaguán,
20. y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán.
21. Mira para un lado mira para el otro y no ve a nadie,
22. y a la carrera pero sin ruido cruza la calle,
23. y mientras tanto en la otra acera va esa mujer,
24. refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer.
25. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer,
26. iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe,
27. un treinta y ocho es mithanhueson del especial
28. que carga encima para que la libre de todo mal.
29. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue para encima,
30. el diente de oro iba alumbrando toda la avenida, ¡se le hizo fácil!,
31. mientras reía el puñal le hundía sin compasión,
32. cuando de pronto sonó un disparo como un cañón,
33. y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía, a esa mujer,
34. que revólver en mano y de muerte herida ahí le decía:
35. “Yo que pensaba 'hoy no es mi día estoy salada,
36. pero Pedro Navaja tu estas peor, no estás en nada”
37. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió,
38. no hubo curiosos, no hubo preguntas nadie lloró,
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39. Sólo un borracho con los dos cuerpos se tropezó,
40. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó,
41. Y tropezando se fue cantando desafinado'
42. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
43. "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida" ay Dios...
44. Pedro navajas matón de esquina
45. quien a hierro mata, a hierro termina
46.

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios...

47. Valiente pescador, al anzuelo que tiraste,
48. en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
49. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios
50. Como decía mi abuelita, el que último ríe, se ríe mejor.

Na execução da tarefa de leitura, cada sujeito produziu 38 róticos em coda
silábica medial e final de palavras. Descrevemos, a seguir, as produções de róticos
referente a primeira gravação de cada um dos sujeitos de pesquisa por ordem de
coleta de gravação: S1 (colombiana), S2 (cubana), S3 (peruana), S4 (espanhola),
S5 (argentina), S6 (mexicana) e S7 (peruana).
Todos os sujeitos realizam tap e essa é a variante mais frequente nas
produções de todos os sujeitos com uma média geral de 41,34% das produções,
seguida do trill (15,04%) e a menos frequente foi a vibrante fricativa (1,89%).
Observamos que, em final de enunciado, os sujeitos não produziram aproximantes.
Os sujeitos S4 e S5 (espanhola e argentina) não apresentaram produções de trills e
de vibrantes fricativas e produziram o maior número de omissões de róticos (34,2%
e 21,1% respectivamente) em comparação aos outros sujeitos.
Os sujeitos S1 e S6 (colombiana e mexicana) produziram maior número de
fricativas (26,32% e 21,1% respectivamente). Somente os sujeitos S1 e S3
(colombiana e peruana) produziram menos taps (39,5% e 36,8% respectivamente).
S1(colombiana), S2 (cubana), S3 (peruana), S7 (peruana) produziram trills.

Os

sujeitos S7 e S3 (peruanas) tiveram maior índice de produção de trills (31,6% e
26,3% respectivamente) seguidos por S2 (cubana, 21,1%), S1 (colombiana, 18,4%)
e S6 (peruana, 7,9%).
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Tabela 01 - 38 codas silábicas em geral por sujeitos = 266 codas.
Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

39,5%

18,4%

7,89%

0%

7,89%

26,32%

S2
Cubana

50%

21,1%

7,9%

7,9%

2,6%

10,5%

S3
Peruana

36,8%

26,3%

5,3%

15,8%

2,6%

13,2%

S4
Espanhola

57,9%

0%

5,3%

34,2%

0%

2,6%

S5
Argentina

57,9%

0%

13,1 %

21,1%

0%

7,9%

S6
Mexicana

55,2%

7,9%

10,5%

5,3%

0%

21,1%

S7
Peruana

50%

31,6%

5,3%

10,5%

0%

2,6%

Média
Total

41,34%

15,04%

7,89%

13,54%

1,89%

12,03%

Se considerarmos somente as produções de róticos em coda silábica de
palavra em final de enunciado, verificamos a ocorrência de 11 palavras. Nessa
posição, as frequências de ocorrências das variantes de róticos divergem das
obtidas para o total de codas silábicas realizadas. Os sujeitos S1 e S6 (colombiana e
peruana) apresentaram uma porcentagem maior de sons fricativos (54,55% e
54,55% respectivamente), enquanto os sujeitos S7 (peruana), S2 (cubana) e S3
(peruana) apresentaram mais trills (72,73% 36,37%, 36,37% respectivamente). O S4
(espanhola) realizou maior número de omissões (63,63%) e o S5 (argentina) maior
número de taps (90,90%).
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Tabela 02 - 11 codas silábicas em final de enunciado.
Sujeito

Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

9,09%

9,09%

-

-

27,27%

54,55%

S2
Cubana

18,18%

36,37%

-

9,09%

9,09%

27,27%

S3
Peruana

27,27%

36,37%

-

-

9,09%

27,27%

S4
Espanhola

36,37%

-

-

63,63%

-

-

S5
Argentina

90,90%

-

-

-

-

9,10%

S6
Mexicana

27,27%

18,18%

-

-

-

54,55%

S7
Peruana

27,27%

72,73%

-

-

-

-

Média Total

33,76%

24,67%

-

10,38%

6,49%

24,67%

Se considerarmos somente as produções de róticos em coda silábica em
final de palavras em meio de enunciado, verificamos a ocorrência de 09 palavras.
Nessa posição, as frequências de ocorrências das variantes de róticos divergem das
obtidas de codas silábicas realizadas em final de enunciado. Nesta posição, todos
os sujeitos realizaram fricativas, mas não realizaram vibrantes fricativas. Os sujeitos
S3 (peruana), S4 (espanhola), S5 (argentina), S6 (mexicana) apresentaram
omissão. O sujeito S6 (mexicana) não produziu trill nesta posição. Os sujeitos S4
(espanhola), S5 (argentina) e S6 (mexicana) não produziram trill.
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Tabela 03 - 09 codas silábicas em final de palavra em meio de enunciado.

Sujeito

Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

22,22%

22,22%

11,11%

-

-

44,45%

S2
Cubana

66,67%

11,11%

11,11%

-

-

11,11%

S3
Peruana

44,45%

11,11%

22,22%

11,11%

-

11,11%

S4
Espanhola

66,67%

-

-

22,22%

-

11,11%

S5
Argentina

44,45%

-

33,33%

11,11%

-

11,11%

S6
Mexicana

44,45%

-

22,22%

11,11%

-

22,22%

S7
Peruana

44,45%

33,33%

11,11%

-

-

11,11%

Media total

47,62%

11,11%

15,87%

7,93%

-

17,46%

Se considerarmos somente as produções de róticos em coda silábica em
meio de palavra, verificamos a ocorrência de 18 palavras.

Nesta posição, as

frequências de ocorrências das variantes de róticos divergem das obtidas dos róticos
em coda silábica em final de palavras em meio de enunciado, bem como os sujeitos
não realizaram vibrante fricativa. Os sujeitos S3 (peruana) e S5 (argentina)
produziram o mesmo número de fricativas (5,55%) e os demais sujeitos não as
produziram.
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Tabela 04 - 18 codas silábicas em meio de palavra.
Sujeito

Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

66,67%

22,22%

11,11%

-

-

-

S2
Cubana

61,11%

16,67

11,11%

11,11%

-

-

S3
Peruana

38,89%

27,78%

-

27,78%

-

5,55%

S4
Espanhola

66,67%

-

11,11%

22,22%

-

-

S5
Argentina

44,45%

-

11,11%

38,89%

-

5,55%

S6
Mexicana

77,79%

5,55%

11,11%

5,55%

-

-

S7
Peruana

66,68%

5,55%

5,55%

22,22%

-

-

4.3

RESULTADOS

DA

ANÁLISE

MULTIVARIADA

PCA

(ANÁLISE

DE

COMPONENTES PRINCIPAIS)

Para avaliar o agrupamento dos sujeitos em termos de suas produções de
variantes róticas, utilizamos o método de análise PCA. Os resultados obtidos
mostram que o primeiro e o segundo componentes apresentam maior força inercial,
portanto são os de maior relevância. Na figura 14, apresentamos um gráfico de
barras com a distribuição da força dos componentes principais (PC).
Na figura 15, mostramos o agrupamento dos sujeitos em termos de suas
produções de variantes róticas. A aplicação do método de análise PCA revelou a
existência de dois grupos principais. No primeiro grupo, estão os sujeitos S4 e S5
(espanhola e argentina, respectivamente). O segundo grupo divide-se em dois
subgrupos: (2a) formado pelos sujeitos S3, S2 e S7 (na seguinte ordem: peruana,
cubana e peruana) e (2b) formado por S1 e S6 (colombiana e mexicana,
respectivamente). Portanto, ao todo, temos 4 agrupamentos.
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Figura 14 - Componentes principais: força inercial.

Figura 15 - Dendrograma dos grupos pela análise de PCA.
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A aplicação do método PCA também possibilitou a verificação da distribuição
das variáveis concernentes às classes de variantes róticas. A figura 16 exibe a
distribuição das variáveis róticas em relação aos componentes 1 e 2 mencionados
anteriormente. O componente 1 compreende o eixo horizontal e o componente 2, o
vertical.

Figura 16 - Representação das variáveis róticas.

Na figura 16, o comprimento das setas está relacionado com a relevância
das variantes analisadas: quanto maior o comprimento, maior a relevância da
variável para a determinação dos grupos. Os números de 1 a 4 representam os
quatro agrupamentos como demonstrado na figura 15.

62

4.4 PALAVRAS CHAVES NO CORPUS

Se considerarmos as classes de róticos produzidas em palavras-chaves sob
o ponto de vista expressivo, destacamos “revólver” com três ocorrências no texto,
”mujer” com cinco ocorrências e “sorpresas” com três ocorrências no refrão da
canção. Consideramos que essas palavras carregam uma carga informativa
dramática na história contada pela crônica musicada.
A seguir apresentamos as tabelas com as porcentagens referentes as
produções dessas três palavras nas três repetições da leitura da letra da canção
Pedro Navaja pelos sete sujeitos. A tabela 05 apresenta os resultados das
ocorrências de róticos nas produções da palavra “revólver”.

Tabela 05 - Porcentagens de ocorrências de classes de róticos em
coda silábica final na palavra “revólver”.
Sujeito

Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

33,33%

44,45%

-

-

22,22%

-

S2
Cubana

22,22%

-

22,22%

22,22%

-

33,34%

S3
Peruana

44,44%

44,44%

11,12%

-

-

-

S4
Espanhola

55,55%

-

11,12%

33,33%

-

-

S5
Argentina

55,55%

-

11,12%

22,22%

-

11,11%

S6
Mexicana

22,22%

-

44,44%

-

22,22%

11,12%

S7
Peruana

55,56%

22,22%

22,22%

-

-

-

Se considerarmos somente as produções de róticos em coda silábica de
palavra na palavra revólver, observamos que a palavra está presente nos
enunciados 25, 34 e 40. A coda silábica está em final de palavra, mas aparece em
meio de enunciado e considerando as três repetições, observamos que houve maior
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produtividade de taps (41,27%). A porcentagem de ocorrência das aproximantes foi
17,46% e a das fricativas 6,34%.
Na tabela 06, a seguir, os resultados referentes às ocorrências de róticos em
posição de coda na palavra “mujer”.

Tabela 06 - Porcentagens de ocorrências de classes de róticos
em coda silábica final na palavra “mujer”.
Sujeito

Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

6,67%

-

-

-

60,00%

33,33%

S2
Cubana

33,33%

6,67%

-

6,67%

40,00%

13,33%

S3
Peruana

26,67%

13,33%

6,67%

6,67%

13,33%

33,33%

S4
Espanhola

40,00%

-

26,67%

20,00%

-

13,33%

S5
Argentina

73,33%

-

6,67%

6,67%

-

13,33%

S6
Mexicana

6,67%

-

-

6,67%

6,66%

80,00%

S7
Peruana

13,33%

73,34%

-

-

-

13,33%

Se considerarmos as produções de róticos em coda silábica da palavra
“mujer”, verificamos a ocorrência de quinze produções de róticos em coda silábica. A
palavra mujer é uma das palavras que mais se repete na canção e ocorre em final
de enunciado com exceção do enunciado 19, no qual aparece no meio de
enunciado. Optamos por analisar esta palavra porque, além da carga expressiva
dentro da letra da canção, a tarefa de leitura foi realizada por mulheres. Nas
produções da palavra mujer, S6 (mexicana) produziu 80% de fricativas e S7
(peruana) produziu 73 % de trills.
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Na tabela 07, a seguir, os resultados referentes às ocorrências de róticos em
posição de coda nas palavras “sorpresas/ sorpresas”.

Tabela 07 - Porcentagens de ocorrências de classes de róticos em coda
silábica medial nas palavras “sorpresas/ sorpresas”.
Sujeito

Tap

Trill

Aproximante

Omissão

Vibrante
fricativa

Fricativa

S1
Colombiana

94,44%

-

5,56%

-

-

-

S2
Cubana

50,00%

-

5,56%

44,44%

-

-

S3
Peruana

-

-

-

100%

-

-

S4
Espanhola

22,22%

-

22,22%

55,56%

-

-

S5
Argentina

-

-

-

100%

-

-

S6
Mexicana

77,78%

-

-

22,22%

-

-

S7
Peruana

66,67%

-

-

33,33%

-

-

Se considerarmos as classes de róticos produzidas na palavra “sorpresas”,
que se repete seis vezes no refrão da canção, com dezoito produções por cada
sujeito de pesquisa, verificamos a ocorrência de ausência de fricativas e vibrantes
fricativas nas produções de todos os sujeitos. A porcentagem de ocorrência de
aproximantes também é baixa. Os taps e as omissões prevaleceram. O sujeito S1
(colombiana) produziu a maior porcentagem de taps (94,44%), seguido de S6
(mexicana) e S7 (peruana) com 77% e 66%, respectivamente, de produções nessa
mesma classe.
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4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados demonstram que as produções das variantes sofreram
influências de condicionamentos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos.
Na posição medial de palavra, ocorreu maior porcentagem de taps, o que
indica a influência de condicionamento linguístico, ou seja, dos sons que constituem
o contexto fonético adjacente.
Na análise dos róticos das palavras chaves, emerge o condicionamento
paralinguístico com influência na maior produtividade de fricativas, vibrantes
fricativas e aproximantes e menor produtividade de trills e taps. A preferência pelas
variáveis pode estar relacionada à reprodução de efeitos de sentido produzidos a
partir da interpretação textual.
O condicionamento extralinguístico está relacionado com as variantes
regionais faladas pelos sujeitos. Como exposto anteriormente, formaram-se dois
grupos principais: os sujeitos S4 e S5 - nacionalidades argentina e espanhola formaram um grupo e os demais se aglutinaram em outro grupo, o qual se subdividiu
em dois, um formado pelos sujeitos S3, S7, S2 (peruanas e cubana
respectivamente) e outro pelos sujeitos S6 (mexicana) e S1 (colombiana).
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quem quere passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
(Fernando Pessoa)

Nesta investigação, tivemos como objetivo analisar, dos pontos de vista
articulatório e fonético-acústico, as produções de variantes róticas por falantes de
seis variedades da língua espanhola. Utilizamos a inspeção de espectrogramas de
banda larga no software Praat para corroborar a análise oitiva.
Com a finalidade de alcançarmos esse objetivo, gravamos sete sujeitos
falantes nativas do espanhol em uma tarefa de leitura com três repetições do corpus
para inspecionar as produções dos róticos em coda silábica.
Partimos da hipótese de que haveria similaridade na produtividade das
variantes róticas nas produções dos falantes das diversas variedades do espanhol,
mas, embora o tap fosse frequente em todas as variedades de fala encontramos
diversidade,

houveram

diferenças

estatisticamente

significantes,

as

quais

fomentaram o agrupamento dos sujeitos, de acordo com as características de suas
produções.
O agrupamento dos sujeitos foi realizado pelo método de análise PCA que
agrupou os sujeitos de acordo com as classes de róticos descritas com apoio de
inspeção acústica e análise de oitiva. Com a aplicação desse método chegamos a
dois grupos. O primeiro grupo englobou os sujeitos S4 e S5 (espanhola e argentina
respectivamente) e o segundo grupo dividiu-se em dois subgrupos: (2a) formado
pelos sujeitos S3, S2 e S7 (peruanas e cubana) e (2b) formado por S1 e S6
(colombiana e mexicana respectivamente).
As questões de pesquisa desta dissertação concerniram a produtividade
das variantes. Questionamos se haveria diferença na produtividade de uso de
variantes de róticos em coda silábica por falantes de variedades do espanhol falado
ao executarem uma tarefa de leitura e se a produtividade do emprego de uma
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determinada classe de rótico em coda silábica variava em relação ao tipo de
variedade do espanhol falado e constatamos que houve diferenciação condicionada
por fatores linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos.
Em suma, como as variantes róticas são de interesse para o ensino de
língua espanhola para brasileiros e o conhecimento sobre a produção de sons é de
grande importância para o ensino de língua estrangeira, esta pesquisa contribui
para a construção de conhecimento sobre o uso dos róticos em variedades da língua
espanhola em coda silábica e suscita desdobramentos para o ensino de espanhol
voltado para brasileiros, pois defendemos a premissa de que materiais didáticos
para ensino de língua estrangeira introduzam, de maneira qualificada, questões de
pronúncia na língua estrangeira.
Como proposta de continuidade, propomos ampliar o escopo do trabalho de
modo a incluir mais variedades da língua espanhola, aumentar a quantidade de
dados e experimentos para controlar o contexto fonético e lidar com os aspectos
paralinguísticos e extralinguísticos.
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ANEXOS

ANEXO 01 - FICHA DE GRAVAÇÃO COM LETRA DA CANÇÃO PEDRO NAVAJA

Ficha para la grabación
Antes de grabar conteste a estas preguntas, ¡por favor!

• ¿Cómo se llama?
• ¿Cuántos años tiene?
• ¿De dónde es usted?
• ¿Cuál ha sido su formación académica?
• ¿Qué piensa usted sobre su variante española? Describe cuáles son las
características de su variante frente a otras variantes españolas.
• ¿Existe una variante española más prestigiosa qué otras? Si sí ¿Cuál sería? Y
¿Por qué?

Canción
Pedro Navaja de Ruben Blades
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar
con el tumbado que tienen los guapos al caminar,
las manos siempre en los bolsillos de su gabán
para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Usa un sombrero de ala ancha de medio lado
y zapatillas por si hay problemas salir volado,
lentes oscuros para que no sepan qué está mirando
y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
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Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer
va recorriendo la acera entera por quinta vez,
y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar
que el día está flojo y no hay clientes para trabajar.
Un carro pasa muy despacito por la avenida
no tiene marcas pero todos saben que es policía.
Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán,
mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.
Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina,
no se ve un alma está desierta toda la avenida,
cuando de pronto esa mujer sale del zaguán,
y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán.
Mira para un lado mira para el otro y no ve a nadie,
y a la carrera pero sin ruido cruza la calle,
y mientras tanto en la otra acera va esa mujer,
refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer.
Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver, esa mujer,
iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe,
un treinta y ocho es mithanhueson del especial
que carga encima para que la libre de todo mal.
Y Pedro Navaja puñal en mano le fue para encima,
el diente de oro iba alumbrando toda la avenida, ¡se le hizo fácil!,
mientras reía el puñal le hundía sin compasión,
cuando de pronto sonó un disparo como un cañón,
y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía, a esa mujer,
que revolver en mano y de muerte herida ahí le decía:
"Yo que pensaba 'hoy no es mi día estoy salada,
pero Pedro Navaja tu estas peor, no estás en nada”
Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió,
no hubo curiosos, no hubo preguntas nadie lloró,
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Sólo un borracho con los dos cuerpos se tropezó,
Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó,
Y tropezando se fue cantando desafinado'
El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida" ay Dios...
Pedro navajas matón de esquina
quien a hierro mata, a hierro termina
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios...
Valiente pescador, al anzuelo que tiraste,
en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios
Como decía mi abuelita, el que último ríe, se ríe mejor.
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ANEXO 02 - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICO

São Paulo, _______de __________de 2015
Nombre y apellidos:
______________________________________________________
Nacionalidad: _________________________________

Cuestionario de investigación

1) ¿Dónde nació usted?

___________________________________________________________________

2) ¿Cuántos años tiene?

___________________________________________________________________

3) ¿Cuál ha sido su formación académica?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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4) ¿Sigue usted estudiando? ¿Qué estudia?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5) ¿Sus padres son hablantes nativos del español?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6) ¿Cuántos años vivió usted en su país de origen?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7) ¿Ha vivido alguna vez en el extranjero? ¿En qué país? ¿Cuánto tiempo?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8) ¿Habla español a menudo? ¿Con quién habla usted español?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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9) ¿Habla usted otra(s) lengua(s)? ¿Cuáles? ¿Cuándo empezó a estudiar otras
lenguas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10) ¿Es usted bilingüe de infancia?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11) ¿Suele usted ver películas, telenovelas, serie, telediarios en español? Si sí,
¿Cuáles?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12) ¿Lee usted prioritariamente en su lengua o en lenguas extranjeras?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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13) ¿Cree que su habla es característico del lugar de nacimiento? ¿Por qué?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Firma
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ANEXO 03 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição LIAAC
Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem LAEL

Termo de consentimento livre e esclarecido

Nome do(a) Participante:__________________________________ ___Data: ____/____/_____
Endereço:______________________________________________Cidade: _______________
Estado:______CEP:_____________Telefone:(____)_____________RG: __________________
CPF: ________________

Passaporte:
Nome do Pesquisador Principal: Maria da Piedade Soares Cóstola
Instituição: Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo – LIAAC-PUCSP

Título do estudo:
UM ESTUDO FONÉTICO ACÚSTICO SOBRE RÓTICOS EM VARIANTES DO ESPANHOL

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Propósito do estudo: Procedimentos: Leitura com três repetições da letra música intitulada
Pedro Navaja de Rubén Blades. E responder a um questionário para identificar o perfil dos
informantes e a percepção que o nativo tem sobre a sua língua materna.
Riscos e desconfortos: nenhum.
Benefícios: Minha participação é voluntária e não trará qualquer benefício direto, mas
proporcionará um melhor conhecimento sobre as variações de produção de sons do espanhol,
como também para futuros estudos na área das Ciências da Fala.
Direitos do participante: Eu posso me retirar deste estudo a qualquer momento, sem sofrer
nenhum prejuízo e tenho direito de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer
esclarecimento de eventuais dúvidas.
Compensação financeira: Não existirão despesas ou compensações financeiras relacionadas à
minha participação no estudo.
Incorporação ao banco de dados do LIAAC: Os dados obtidos com minha participação, na forma
de gravações em áudio e respostas do questionário serão incorporados ao banco de dados do
LIAAC, cujos responsáveis zelarão pelo uso e aplicabilidade das amostras exclusivamente para
fins científicos, apenas consentindo o seu uso futuro em projetos que atestem pelo cumprimento
dos preceitos éticos em pesquisas envolvendo seres humanos. Alguams amostras poderão ser
usadas em publicação referente ao modelo, sem que haja identificação do falante e sem que
seus direitos sejam atingidos.
Em caso de dúvida quanto ao item 8, posso entrar em contato com os responsáveis pelo banco
de dados do LIAAC (Profa. Dra. Sandra Madureira, Profa. Dra. Zuleica Camargo, e Prof. Mário
Fontes) no telefone: (11)3670-8333.
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7. Confidencialidade: Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser publicados em
jornais profissionais ou apresentados em congressos profissionais, sem que minha identidade
seja revelada.
8. Se tiver dúvidas quanto à pesquisa descrita posso telefonar para o pesquisador Maria da
Piedade Soares Cóstola no número (11) 96996-5915 a qualquer momento.
Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto em participar
deste estudo e em ceder meus dados para o banco de dados do LIAAC. Compreendo sobre o que,
como e porque este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de
consentimento.
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Assinatura do pesquisador
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