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Resumo 

Muitos elementos estão envolvidos no processo de 
ensino/aprendizagem de uma Língua Estrangeira e 
pretende-se com este trabalho evidenciar como a 
ausência de se abordar a teoria de Fonética e Fonologia, 
nos anos iniciais do curso de Letras da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, na disciplina de Língua 
Espanhola é uma das principais dificuldades enfrentadas 
por alunos da graduação no processo da aquisição da 
língua espanhola, como segunda língua, e a importância 
da pronúncia adequada para uma comunicação mais 
eficaz. Segundo Unger e Zuppa (2009), a pronúncia é 
um fator essencial no processo de aprendizagem da 
língua como parte do componente linguístico da 
competência comunicativa, ou seja, se faz necessário 
que o acadêmico do curso de Letras evite cometer 
desvios ao pronunciar os sons da língua. Sendo assim, a 
bibliografia abrange os campos da fonética, fonologia, e 
do ensino de línguas, e para isso utilizaremos trabalhos 
nos quais tratem questões como: pronúncia, oralidade 
do futuro docente, bem como sobre a importância da 
orientação fonético-fonológica nos anos iniciais do 
aprendizado.  

Introdução  

No processo de aprendizagem da língua espanhola 
como língua estrangeira, na maioria das vezes, os 
estudantes do curso de Letras Português/Espanhol 
podem apresentar dificuldades com a produção oral de 
alguns sons da referida língua.  
Mesmo se tratando de alunos dedicados na 
aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso a 
língua espanhola, alcançar uma boa pronunciação não é 
uma tarefa fácil, ainda mais pelo fato da semelhança 
com a língua portuguesa, já que ambas são originárias 
da mesma família linguística. 
Seguindo as descrições de Brisolara e Semino (2016) 
abordaremos questões de fonemas, sons e letras, 
sistema vocálico, sistema consonantal, estrutura silábica 
presentes em ambas às línguas. 

Material e Métodos 

O objetivo principal deste trabalho é compreender as 
principais dificuldades encontradas na pronúncia na 
aprendizagem da língua espanhola na graduação. E 
dentro dessas dificuldades, analisar algumas diferenças 
de sons em ambas as línguas, estudar os 
condicionamentos linguísticos que interferem na 
produção oral da língua estrangeira e investigar a 

importância da pronúncia para o futuro professor de 
Língua Espanhola. 

Resultados e Discussão 

A proximidade linguística entre o português e o espanhol 
é uma importante questão a ser considerada. Nosso 
trabalho está focado em como tratar a questão da 
pronúncia na aquisição da Língua Espanhola como 
segunda língua e dessa forma auxiliar as necessidades 
de aprendizagem dos falantes nativos do português 
brasileiro no processo do aprimoramento das 
competências linguísticas. 
Quanto mais conhecimento o estudante tiver sobre as 
diferenças fonológicas entre a língua espanhola e a 
língua portuguesa, melhor pode ser o aproveitamento e 
o desempenho desse aluno ao longo do curso de 
graduação. 

Conclusão ou Conclusões 

Busca-se com esse estudo uma maior competência na 
pronúncia dos sons da Língua Espanhola, uma maior 
segurança no exercício da docência e a comunicação, 
de forma fluente com o mundo hispano-falante. Sendo 
assim, buscamos com esse trabalho a conscientização 
por parte dos futuros professores de Língua Espanhola, 
e também, da Instituição de Ensino Superior para a 
importância de serem abordados, já nos anos iniciais da 
disciplina de Língua Espanhola, conteúdos que 
englobem a teoria da área de Fonética e Fonologia no 
currículo do curso de Letras da UEPG. 
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