
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações sobre a Transferência Fonética no 

Ensino de PLE na China 

– Análise Acústica do Caso do Curso Opcional de 

PLE numa Universidade Chinesa 

 

 

 

 

Zhilin Zhao  

Universidade de Estudos Internacionais de Xangai 

 

  



2  

Índice 

Resumo ........................................................................................................................ 3 

1. Introdução ................................................................................................................ 4 

1.1 Contexto educacional de PLE na China ............................................................. 4 

1.1.1 Situação pedagógica de PLE na SHIEP ...................................................... 6 

1.2 Objetivo de estudo ............................................................................................. 7 

2. Enquadramento teórico ............................................................................................ 8 

2.1 Teoria da transferência e interferência ............................................................... 9 

2.2 Interlíngua e interfonologia .............................................................................. 10 

2.3 Teoria da análise de desvios ............................................................................. 10 

2.4 Análise acústica e conceito dos formantes ....................................................... 12 

3. Comparação do sistema vocálico português e chinês ............................................ 13 

4. Análise acústica ..................................................................................................... 16 

4.1 Corpus .............................................................................................................. 16 

4.2 Processo metodológico .................................................................................... 18 

4.3 Análise de dados .............................................................................................. 19 

4.4 Algumas reflexões ............................................................................................ 25 

5. Propostas didáticas a partir dos desvios apresentados ........................................... 26 

5.1 Introdução de conhecimentos fonológicos e acústicos .................................... 26 

5.2 Consciência da interferência ............................................................................ 27 

5.3 Exercícios específicos destinados à interferência ............................................ 28 

Conclusão ................................................................................................................... 28 

Bibliografia ................................................................................................................ 30 
 

  



3  

Resumo 

Tendo em vista a minha experiência como docente do curso opcional de 

Português Língua Estrangeira (doravante designado por PLE) na Universidade de 

Energia Elétrica de Xangai da China (SHIEP), gostaria de apresentar, neste trabalho, 

as minhas reflexões sobre o fenómeno da transferência linguística da língua materna 

no processo de ensino-aprendizagem da componente fonético-fonológica de língua 

estrangeira, neste caso, a influência da pronúncia da língua chinesa na aquisição de 

conhecimentos fonéticos de português. Através da análise de desvios acontecidos na 

pronúncia dos fonemas vocálicos de português, o trabalho tem como objetivo 

contribuir para um melhor entendimento das caraterísticas acústicas das vogais 

tónicas da língua portuguesa falada pelo aprendente chinês de nível básico, a fim de 

que o professor encontre algumas soluções didáticas adequadas. A partir da teoria da 

transferência, o trabalho focaliza principalmente nos quatro aspetos; (i) os conceitos 

teóricos e metodológicos relacionados com o estudo, (ii) a comparação acústica entre 

o sistema vocálico da língua portuguesa e chinesa, (iii) a condução de um teste de 

pronúncia de natureza fonética experimental, bem como a análise de desvios baseada 

nos dados estatísticos do resultado do teste e (iv) certas propostas didáticas 

concentradas nos resultados experimentais, a fim de tentar encontrar algumas 

maneiras que mais eliminem a influência da interferência e que melhorem o 

desempenho fonético de português pelo aprendente chinês. Não obstante todas as 

limitações, por último, as considerações finais retratam as conclusões, tendo como 

objetivo o fornecimento da possibilidade de ser uma referência para projeções 

didáticas dos futuros trabalhos. 

 

Palavras-chave: transferência da língua materna, fonética e fonologia, 

ensino-aprendizagem de PLE, análise acústica 
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1. Introdução 

Como estudante de mestrado em Língua e Literatura Portuguesas da 

Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, tenho ensinado no curso opcional 

de PLE na SHIEP desde 2018, contando com um total de 3 anos letivos de 

experiência de ensino. Durante estes anos, tenho reparado em alguns problemas 

repetidamente acontecidos entre diferentes alunos, entre os quais se destacam mais os 

desvios fonéticos, o que me levou a pensar no estudo de temas relacionados com o 

ensino da componente fonético-fonológica de PLE. Ao longo do ensino dos 3 anos, 

tenho observado que um aprendente chinês, quando fala uma língua estrangeira, deixa 

inevitavelmente marcas da sua língua materna, especialmente no aspeto fonético. 

Desta forma, o presente trabalho vem sido direcionado principalmente a analisar 

como a pronúncia da língua chinesa influencia a aquisição fonética da língua 

portuguesa pelo estudante chinês ou, em termos teóricos, a transferência fonética da 

língua materna na língua estrangeira, através do teste empírico e da análise acústica 

com base nos desvios frequentemente surgidos durante o processo de aprendizagem 

das vogais tónicas de português. 

Começa aqui, na primeira parte, o presente trabalho da natureza 

fonético-fonológica, pela introdução genérica do contexto e objetivo do estudo, para 

dar uma visão panorâmica do nosso tema. 

 

1.1 Contexto educacional de PLE na China 

No ensino de língua estrangeira compreendem-se quatro áreas: compreensão 

escrita, produção escrita, compreensão oral e produção oral, sendo as duas últimas 

componentes cruciais na parte comunicativa do dia-a-dia, devido às suas naturezas 

discursivas, sociolinguísticas e estratégicas. No entanto, de acordo com Grant (2014), 

o ensino da pronúncia nem sempre recebe a merecida atenção tanto nas aulas de 

língua estrangeira quanto no campo de estudo; ao contrário, tem sido concentrada 

tradicionalmente mais na investigação linguística nos campos semânticos, sintáticos e 
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textuais, enquanto as questões fonéticas e fonológicas se situam mais ou menos à 

margem da discussão. Felizmente, já se encontrou um aumento dos trabalhos 

concentrados por diferentes autores neste campo de estudo e em particular, no estudo 

fonético-fonológico do ensino-aprendizagem de PLE no ensino superior do nosso país. 

Sabemos que, nos últimos anos, tem-se notado o crescimento de grande escala do 

curso de PLE nas universidades chinesas, a saber, 47 ao todo, de acordo com os dados 

estatísticos apresentados pela Embaixada de Portugal em Pequim no final de 2019, 

sem conter as variadas instituições não oficiais que oferecem cursos opcionais, cujo 

número ainda está a aumentar. Em relação ao desenvolvimento próspero desta língua 

estrangeira no país, tem sido realizado um grande número de trabalhos relevantes, 

incluindo sugestões e propostas específicas para a concretização desta área 

fonético-fonológica dentro do contexto pedagógico chinês. Castelo (2018) sugeriu, a 

partir de dados empíricos de desvios ou relatos da experiência docente, que a 

aquisição da pronúncia de português é complicada para aprendentes com diferentes 

línguas maternas. A autora, inferiu no mesmo artigo Ensino da componente 

fonético-fonológica: uma síntese e um exemplo de português para estrangeiros, que 

“uma das dificuldades que os estudantes estrangeiros encontram na aprendizagem da 

pronúncia do Português Europeu (PE) consiste na distinção de altura de vogal” (ibid.).  

Não foi uma grande novidade a existência da dificuldade de pronunciar 

corretamente as vogais de português pelos aprendentes chineses, já que se tinha 

proposto por Wang (1991), a tendência de confusões entre os pares vocálicos [e] vs [ɛ] 

e [o] vs [ɔ], com base nas experiências próprias de ensino de PLE a alunos chineses. 

Além do desvio referido, apresentaram-se nos trabalhos anteriores outros obstáculos 

de natureza fonética, como na ressonância de vogal (Wang, 1991), na articulação de 

sons em Coda (Chapouto, 2018), no vozeamento de consonantes (Nunes, 2015), nas 

consoantes específicas como [ɲ], [ʎ] e/ou [ɾ] (e.g. Wang, 1991; Xu, 2012; Zhou, 

2017), entre outros. Perante os vários estudos relevantes, vale-nos acreditar que, 

depois de meio século a contar da criação do primeiro curso de licenciatura em língua 



6  

portuguesa por um instituto chinês1, já se encontrariam maneiras ajustadas para a 

melhor formação dos estudantes e, especificamente, em termos do ensino 

fonético-fonológico. Parecem, porém, ser escassos os trabalhos relacionados com o 

mesmo tema que contemplem questões concernentes ao curso opcional, devido à sua 

posição educacional diferente e especial, o que faz com que surja cada vez mais a 

necessidade de encontrar implicações didáticas próprias para o mesmo. 

 

1.1.1 Situação pedagógica de PLE na SHIEP 

Em comparação com o curso de licenciatura, que é um processo progressivo e 

contínuo, concentrando-se principalmente no domínio da língua e no conhecimento da 

cultura portuguesa através das mais diversas disciplinas como pronúncia, gramática, 

literatura, história, o ensino de português no curso opcional da SHIEP não ocupa 

muito o tempo escolar de um aluno — só dura um semestre, cuja carga horária inclui 

apenas 11 aulas de 135 minutos cada, distribuída equilibradamente por uma aula por 

semana. Isso significa que em cada semestre o ensino de português é sempre para 

aprendentes novos, o que faz com que o ensino-aprendizagem fique sempre num nível 

básico. As metas pedagógicas situam-se geralmente na aquisição das principais regras 

de pronúncia; os alunos devem saber como usar expressões quotidianas e frases 

básicas destinadas à satisfação de necessidades específicas dentro de um prazo 

bastante limitado, devido à natureza opcional deste curso, ou melhor, 2,5 horas por 

semana e um total de 32 horas por semestre. Constitui-se, por isso, o tempo 

insuficiente do ensino, o principal obstáculo, que resulta num grande desafio de 

alcançar o sucesso escolar nesta disciplina. Tudo isso influencia o professor no que 

diz respeito à escolha de métodos didáticos a aplicar. 

 

 
1 Na China, o primeiro curso de licenciatura de PLE foi criado pelo Instituto da Radiodifusão de Pequim 
(atualmente Universidade de Comunicação da China) em 1960. Li Changsen, In Actas do 4º Fórum Internacional 
do Ensino da Língua Portuguesa na China. Macau: Instituto Politécnico de Macau, Fundação Macau e 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, 2018. 
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1.2 Objetivo de estudo 

A partir da experiência empírica como docente do curso opcional de PLE, 

encontramos, de forma genérica, alguns problemas em comum, ou seja, embora 

ensine português a diferentes alunos todos os anos, acontecem sempre problemas e 

dificuldades com caraterísticas semelhantes, como a incapacidade de articular de 

forma correta um certo fonema e mais particularmente, os fonemas vocálicos. 

Sabemos que, dada a proeminência percetiva das vogais, se observa sempre uma 

prioridade de ensinar na primeira etapa a pronúncia das vogais em qualquer tipo de 

ensino de línguas, sendo esta “um indicador importante do nível de proficiência do 

aprendente em qualquer língua pelo seu uso em enunciados de fala” (Castelo, 2019, 

p.47). No caso da SHIEP, ressaltam-se como um dos maiores desafios, a questão de 

aquisição da pronúncia correta das 5 vogais, bem como a dificuldade de distinguir 

foneticamente no contraste dos alofones diferentes, como [e] e [ɛ] da vogal e, e [a] e 

[ɐ] da vogal a. Para as vogais i e u, que não possuem variações alofónicas, 

salientam-se os desvios geralmente na imprecisão da pronúncia. 

Tudo isso me levou a pensar na ligação potencial entre as duas línguas, que 

parecem profundamente afastadas uma da outra em todos os aspetos linguísticos, 

sendo o chinês uma língua da família sino-tibetana e o português uma língua da 

família indo-europeia. No entanto, segundo Pereira (2001), que acreditou que o aluno 

de língua estrangeira recorre ao conhecimento que tem da sua língua materna como 

suporte ou referência para a aprendizagem de uma(s) língua(s) estrangeira(s), seja 

qual for a sua língua própria, é natural inferirmos que, durante o processo de 

aprendizagem de português, existe a tendência de os alunos procurarem traços 

linguísticos familiares na língua chinesa, a qual ao contrário exerceria influências 

próprias no efeito da aquisição da língua estrangeira, o que corresponde à teoria da 

transferência. Assim, convém referir que, durante o ensino-aprendizagem da 

componente fonético-fonológica de PLE, é possível que os alunos chineses sofram 

influências da transferência da língua materna, e que tal condicione o desempenho 

fonético das vogais de português pelo sistema vocálico de chinês existente 
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aprofundadamente no seu sistema cognitivo. Portanto, realizou-se um teste de 

pronúncia dos fonemas vocálicos de português e chinês por parte dos informantes de 

nacionalidade chinesa, seguido por um processamento algorítmico dos dados obtidos 

e uma comparação quantitativa entre os valores acústicos, a fim de se encontrar traços 

relacionados entre duas línguas que proporcionam evidências estatísticas à nossa 

hipótese. 

 

2. Enquadramento teórico 

Como resultado, concentra-se nesta parte uma visão panorâmica de explicações 

teóricas dos conceitos linguísticos, como (i) a transferência, (ii) a interlíngua, (iii) a 

análise de desvios e (iv) a análise acústica, visando proporcionar suportes teóricos 

para as considerações abordadas. 

Antes de mais, vamos explicar brevemente os seguintes conceitos: “Língua 

Materna”, “Língua Segunda” e “Língua Estrangeira”, e mais abaixo abordaremos 

mais detalhadamente os outros conceitos linguísticos, a fim de melhorar o processo de 

compreensão e abordar uma ideia geral sobre os termos frequentemente usados no 

campo de estudo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 

A Língua Materna (LM/L1) é aquela que é falada no meio sociofamiliar em que 

a criança nasce e cresce, independentemente de esta ser, ou não, a língua oficial do 

país de residência da família, como afirma Ançã (2013). 

A Língua Segunda (L2/LS) é adquirida depois da L1, na infância ou em fase 

adulta e, diferente da Língua Estrangeira (LE), esta primeira refere-se normalmente 

àquela que já existe no ambiente bilingue ou multilingue, enquanto a última é a língua 

que um sujeito aprende apenas em contexto escolar, sem falantes nativos ao seu redor. 

No entanto, neste trabalho, não se distingue a L2 da LE; assumimos que as teorias da 

L2 também explicam noções relacionadas com a LE. 

 



9  

2.1 Teoria da transferência e interferência 

Se uma criança crescer num ambiente puro de apenas uma língua, ou em outras 

palavras, a LM, até à idade de adulto, é certo que existe somente uma estrutura de 

linguagem no seu sistema cognitivo. Isso faz com que, diante de uma nova língua 

bastante diferenciada da sua LM, não seja fácil para ela abandonar o modo de 

programação linguística original. E assim acontece a transferência. 

Normalmente, dividimos o fenómeno da transferência na aquisição de uma L2 

em duas modalidades: 1) transferência positiva, quando a influência da L1 sobre a L2 

ajuda, e 2) transferência negativa, ou “interferência”, quando a segunda língua pode 

provocar erros. Entende-se a transferência como o processo que ocorre no momento 

em que o aprendente de uma L2 utiliza os conhecimentos linguísticos e as 

capacidades comunicativas de outras línguas previamente adquiridas na hora de 

produzir mensagens e comunicar na L2. Em palavras mais simples, o conceito da 

transferência indica o fenómeno de que o conhecimento linguístico já dominado pelo 

aprendente influencia o desenvolvimento das novas línguas estrangeiras. Já Kellerman 

definiu a transferência como “um processo que resulta da incorporação de elementos 

de uma língua em outra” (1987, p.3), enquanto Odlin a designou como “a influência 

resultante das similaridades e diferenças entre a língua-alvo e qualquer outra língua 

que tenha sido previamente (e talvez imperfeitamente) adquirida” (1989, p.27). No 

campo de estudo da transferência fonética, conforme Flege (1995), os sistemas 

fonéticos da LM e da L2 partilham um espaço fonológico comum e, dessa forma, 

passam a influenciar-se mutuamente. 

Por outro lado, a interferência é a ocorrência de influências negativas de uma 

língua numa outra, causando desvios percetíveis principalmente no âmbito da 

pronúncia, mas também do vocabulário, da estruturação de frases, entre outros. Os 

primeiros estudos sobre a transferência remontam a Weinreich, colocando que há um 

tipo de interferência que é extremamente comum no contacto linguístico, em que “se 

trata da relação de empréstimo na qual não há uma total transferência de todos os 

elementos” (1953, p7), e que o termo é “para definir as instâncias de desvio das 
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normas de qualquer língua em contato, como resultado da familiaridade do falante 

com mais de uma língua” (Schroeder, 2007, p.32). 

 

2.2 Interlíngua e interfonologia 

Considera-se que o termo “interlíngua” designa o percurso em que a 

aprendizagem de uma LE começa do ponto de partida da LM e vai avançar 

gradualmente em direção ao destino da língua alvo, enquanto o termo “interfonologia” 

vem da sua componente fonético-fonológica. Foi Selinker (1972) que introduziu 

primeiramente o conceito de “interlíngua”, que é, de acordo com Zhao (1997), a 

existência de um sistema produzido pelo próprio aprendente para tentar construir o 

seu padrão da língua alvo, ou seja, ao longo da aquisição da L2, estabelece-se 

naturalmente uma “nova língua” distinta de ambas as LM e língua-alvo, servindo 

como sistema de transição com o próprio sistema linguístico. Corder (1981) considera 

uma interlíngua como um dialeto, cujas regras possuem caraterísticas sociais de 

ambas as línguas, quer as próprias línguas partilhem ou não semelhanças nas regras 

fonológicas ou sintáticas. Para o nosso estudo, acreditamos que se forma o próprio 

sistema de interlíngua durante a aquisição da componente fonético-fonológica pelo 

aprendente chinês, a saber, o sistema interfonológico, sob a influência da 

transferência. 

 

Gráfico 1- Relação entre LM, LA e Interlíngua 

 

2.3 Teoria da análise de desvios 

Devido à existência da transferência e interlíngua, é evidente que o aprendente 

tende a fazer trocas entre a LM e a língua alvo, o que leva a uma produção da LE de 
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maneira mais ou menos desviada, em comparação com a norma padrão. Isso faz com 

que os desvios aqui tratados possam servir como reflexão direta do grau da 

interferência linguística; quanto maior a influência da interferência, mais serão os 

desvios cometidos pelo estudante. Deste jeito, vale-nos salientar a importância de 

conhecimentos relacionados com o conceito próprio de “desvios”, termo linguístico 

bem utilizados na área de didática pedagógica. Ao mesmo tempo, a sua análise, sendo 

de tipo sistemático de erros e problemas produzidos pelo aprendente no processo de 

aprendizagem de uma L2, proporciona indicações às suas causas profundas, de modo 

a compreender melhor o processo de aprendizagem, pois “é nos desvios que encontra 

as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu 

idioma” (Henriques, 2018, p.196). Outros autores, como Corder e Brown, propuseram 

uma distinção entre os conceitos de “desvios” e “erros” em termos linguísticos, sendo 

que ao último falta algum sentido para o processo de ensino-aprendizagem da língua 

(Corder, 1981) e só acontecem puros erros durante a utilização da linguagem (Brown, 

1987). Através de desvios, será mais fácil que os estudantes percebam certo 

conhecimento não dominado e da mesma maneira, os professores tenham a direção 

pedagógica aonde darão a sua atenção no seu ensino futuro. 

No contexto da aquisição da L2, Hadumod (1996) classifica os desvios como: 

termos de modalidade (proficiência na compreensão oral e escrita e produção oral e 

escrita), nível linguístico (fonético, léxico, sintático e textual), forma (omissão, 

inserção e substituição), tipo (sistemáticos, acidentais), causa (e.g. interferência, 

fossilização), entre outros. No nosso estudo, tratamos principalmente dos desvios de 

aspetos fonéticos e sistemáticos, causados pela interferência fonológica da língua 

materna, sob formas de transformação e alteração da pronúncia de fonemas do 

português padrão. Através da análise dos desvios de vogais cometidos pelo 

informante, esperamos que se descubram evidências de traços linguísticos que 

suportam a existência da interferência da LM na língua portuguesa que se fala. 
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2.4 Análise acústica e conceito dos formantes 

Segundo Russo e Behlau (1993), a fonética acústica procura caraterizar os sons 

da fala em termos articulatórios, cuja análise, como defendida por Liberman e 

Blumstein, permite a observação de “aspetos acústicos relevantes para a perceção de 

diferentes sons presentes no sinal acústico” (1988, p.221), que é capaz de fornecer 

dados úteis através de análise da onda sonora, frequência de formantes, tempo de 

duração, entre muitas outras propriedades fonológicas. Através da análise da fonética 

acústica, o falante é capaz de conhecer, de maneira articulatória, a classificação ampla 

dos sons da voz e da fala, possibilitando a manipulação das caraterísticas acústicas 

dos sons que emite, numa tentativa de otimizar o desempenho fonético durante a sua 

comunicação. Em relação ao nosso estudo, em que se aborda o fenómeno de 

interferência a partir dos desvios de vogais, seria crucial a escolha metodológica para 

procedermos uma boa análise de alta validade. Como se trata da comparação dos 

sistemas vocálicos, de acordo com muitos autores, será suficiente a análise dos 

formantes para a distinção correta da maior parte das vogais (Fant, 1973; Liberman e 

Blumstein, 1988, p.221-222). 

Segundo Ladefoged, são chamadas de formantes “os pulsos de ar que passam 

pelas cordas vocais que vibram no trato vocal e as ressonâncias aí ocorridas” (2001, 

p.33), os quais se apresentam principalmente pelos dois primeiros, a saber, o primeiro 

formante (F1) e o segundo (F2), no que diz respeito à descrição acústica das vogais. 

Associados ao processo da articulação de certa vogal, consideram-se sempre os 

valores dos dois formantes importantes para a identificação da posição dos 

articuladores envolvidos, pelo que as medidas dos mesmos constituem a referência da 

definição acústica das vogais de português (Cunha, 2011), e até Rauber (2008) refere 

que, enquanto os formantes revelam diferenças significativas entre géneros, o 

primeiro formante é o que melhor permite distinguir as vogais entre si. No que se 

refere ao aparelho fonador, em termos mais específicos, o F1 depende do 

deslocamento vertical da língua, enquanto o F2 corresponde ao movimento horizontal 

da mesma. Com relação à altura da língua, o F1 é inversamente proporcional a ela, 
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assim sendo, as vogais altas têm o F1 baixo e as vogais baixas o F1 alto. Quanto ao 

eixo horizontal, as vogais mais avançadas sempre apresentam o F2 mais alto e as 

recuadas o F2 mais baixo (Russo e Behlau, 1993). 

 

3. Comparação do sistema vocálico português e chinês 

Antes de avançar para a parte empírica do estudo, a saber, o teste de pronúncia, 

vamos continuar a última secção teórica de conhecimento fonético. Nesta parte, a 

revisão da literatura da classificação acústica de ambas as línguas, junto com uma 

comparação qualitativa a partir das descrições sistematizadas de vogais orais tónicas2 

das mesmas irão, a fim de dar-nos um melhor entendimento em relação a semelhanças 

e dissemelhanças dos dois sistemas fonéticos, proporcionar suportes teóricos à 

projeção e procedimento do teste. 

Como sabemos, é principalmente devido aos movimentos da língua que é 

possível distinguirmos as diferenças entre vogais distintas. Assim, dividimos o 

sistema de vogais orais, de acordo com o modelo teórico do Veloso (2016), que 

manifesta, de forma esquemática, a descrição das propriedades articulatórias do 

sistema vocálico do português europeu. Como se encontra no Gráfico 2, mostram-se 

as posições possíveis da língua na boca, em 4 escalas de altura, a saber, alto (/i/, /ɨ/, 

/u/); médio-alto (/e/, /o/); médio-baixo (/ɛ/, /ɐ/, /ɔ/) e baixo (/a/). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Devido ao limite do volume textual, não foi possível apresentar neste trabalho estudos relativos às vogais de 
posição átona, a saber, /ɨ/ da vogal e e /u/ da vogal o. As línguas a ser analisadas são os padrões, a saber, chinês 
mandarim e português europeu. 
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Gráfico 2- Descrição das vogais orais de português de acordo com o Alfabeto Fonético 
Internacional (IPA)3 

 

 

Tomemos como ponto de partida a posição da língua na vogal /a/. A língua 

abaixa-se e fica numa posição muito próxima da posição de repouso. Em comparação, 

para a vogal /i/, a língua eleva-se, diminuindo cada vez mais o espaço bucal e 

chegando quase ao palato duro. A seguir, combinemos a posição da língua em /i/ com 

um arredondamento dos lábios, enquanto ao mesmo tempo alonguemos um pouco a 

cavidade bucal, e assim encontramos a vogal /u/. Em síntese, todas as vogais orais de 

português podem ser descridas pelas mesmas caraterísticas: a posição da língua 

(anterior-posterior, alto-baixo) e a situação dos lábios (arredondados-não 

arredondados). 

Segundo as regras fonéticas da língua portuguesa, podemos descrever uma tabela 

de fonemas, indicando as suas respetivas representações gráficas, como na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Realização fonética e representação em escrita dos fonemas vocálicos de 
português 

 

Quanto ao chinês, devido à complexidade da fonologia desta língua, verificam-se 

bastantes divergências na apresentação de um sistema vocálico simples pelas 
 

3 Veloso, João. Na Ponta de Língua. Porto: Granito Editores e Livreiros, 1999, p.27. 
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diferentes escolas de autores. Aqui mostra-se, segundo os autores chineses 

Huang&Liao (2017), uma versão do panorama vocálico do chinês mandarim, 

contrastando com o português europeu acima apresentado. 

 

Tabela 2- Comparação dos sistemas vocálicos e as suas representações em escrita de letras e 
pinyin chinês4, entre o português (1ª linha dentro de cada célula) e o chinês (2ª linha dentro de 

cada célula em cinzento) 

 

Como se pode observar, embora sejam duas línguas que parecem bastante 

distanciadas uma da outra, pela sua natureza na génese e filiação distintas, deixando 

quase nenhuma ligação e correspondência entre as duas, quer ao nível semântico, quer 

sintático ou fonológico, existem entre as línguas alguns traços fonologicamente 

semelhantes e conectados, a saber, os pontos aproximados da posição da língua no 

eixo horizontal e vertical, como os fonemas /i/, /u/, /o/, entre outros. 

No entanto, ainda são evidentes, através da Tabela 2, as divergências em 2 

sistemas linguísticos, como a falta de variação alofónica de vogais em chinês, como o 

contraste de /a, ɐ/ em a, /ɔ, o/ em o e /ɛ, e/ em e, sendo que todas as vogais de chinês 

não possuem sistemas alofónicos como em português. Em chinês, um som 

corresponde sempre apenas a uma vogal, com uma forma gráfica em pinyin, enquanto 

a vogal de português pode apresentar 2 ou mais variações sonoras, dependendo da sua 

posição na palavra, que representam pronúncias aproximadas uma com outra. Por 

exemplo, a distinção fonética entre <a> tónica na palavra “casa” e “cama” tem sido 

 
4 Pinyin, ou mais formalmente, hanyu pinyin, é o método de transliteração (romanização) mais utilizado 
atualmente para o mandarim padrão. 
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uma das maiores dificuldades para aprendentes iniciais meus, mesmo que se tenha 

ensinado por muitas vezes a diferença, pois em chinês apenas existe uma pronúncia 

correspondente a esta grafia, fazendo com que o aluno tenda a pronunciar ambos os 

fonemas da mesma forma, como se produz a <a> em chinês, de acordo com 

conhecimentos intrínsecos de regras fonéticas da LM. Desse jeito, não será difícil 

entendermos a causa de confusão na distinção das vogais de português e o modo da 

interferência da LM pelo aprendente chinês, sendo a utilização do último o elemento 

facilitador no processo da aquisição da L2. 

 

4. Análise acústica 

Após as introduções teóricas, cria-se, nesta parte empírica, uma análise acústica a 

partir de um teste de pronúncia de natureza fonética experimental realizado pelos 

estudantes do curso opcional de PLE na SHIEP como informantes. Após a recolha de 

gravações, utilizou-se o programa de Praat e algoritmos estatísticos para o 

processamento de dados e análise de resultados, a fim de permitir uma melhor 

compreensão na produção dos desvios fonéticos nas vogais de português. 

 

4.1 Corpus 

O corpus do teste foi constituído por uma lista de pares de palavras classificadas 

em 8 fonemas das vogais orais, contendo cada fonema 3 palavras de português e 3 de 

chinês, em que se representa uma mesma vogal a ser exemplificada. Para aquelas 

vogais de português que possuem mais de uma variação alofónica, usou-se uma única 

vogal de chinês daquela grafia, para corresponder a ambos os fonemas de português, 

como por exemplo, no caso da <a> em chinês só se representar por um fonema /ᴀ/, 

enquanto em português existir a variação entre /ɐ/ e /a/, escolhi palavras de chinês de 

grafia em pinyin que contêm a <a>, como se vê na Tabela 3, para ser fonologicamente 

contrastes do grupo de amostra de português, a fim de conseguirmos fazer a análise 
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nas relações entre fonemas semelhantes das duas línguas a partir dos desvios fonéticos, 

sob a influência da interferência. 

 

Tabela 3- Palavras de estímulo para o teste, representando as vogais orais tónicas de 
português (descritas por cima para baixo em letras e transcrição no IPA) e as vogais-alvo de 
chinês (descritas por cima para baixo em caráteres chineses, pinyin, e transcrição no IPA) 

 

 

Em geral, a parte em português da lista constitui-se por palavras de amostra que 

foram todas lecionadas durante o ensino de um semestre, nas quais aconteceram mais 

desvios fonéticos. Em cada linha, escreve-se um fonema pertencido ao sistema 

vocálico tónico de português, que é exemplificado por 6 palavras de amostra: 3 em 

português e 3 em chinês. Quando no processo da realização do teste, não foi dada a 

lista toda aos informantes. Só se mostrou a parte das palavras sem as suas descrições 

no IPA ou pinyin, para fazer a recolha de desvios mais autênticos. 

De notar que, cada palavra representa por si uma vogal a ser analisada, sendo as 

variações semânticas suficientes amostras para o teste, a fim de reduzir erros 

estatísticos. Assim, as palavras de português representaram português falado pelo 
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aluno, enquanto as amostras de chinês representaram a sua língua materna; 

consequentemente, o desempenho de cada língua significa a respetiva competência 

linguística. Como resultado, cabe-nos prever que a pronúncia das palavras nos presta 

uma base da correlação entre as duas línguas, e que os estudantes têm sempre a 

tendência de pronunciar português baseando-se nos hábitos da posição lingual da sua 

LM. Sendo a posição lingual crucial para a rotina motora envolvida na produção das 

diferentes vogais, podemos extrair e analisar os valores dos formantes principais para 

a melhor descrição e entendimento do desempenho vocálico pelo sujeito. Deste jeito, 

segundo o teste de pronúncia das palavras semelhantes das duas línguas, analisamos e 

comparamos as componentes acústicas inerentes, a saber, os formantes das vogais, a 

fim de encontrarmos no final, como a LM influencia a L2. 

 

4.2 Processo metodológico 

Escolhi, de maneira aleatória, 10 alunos falantes nativos de chinês mandarim, 

que frequentaram o meu curso opcional de PLE na SHIEP durante um semestre. Sem 

nenhum domínio prévio da língua romana, eles já conseguiam articular por conta 

própria as palavras lecionadas, com base nos conhecimentos e regras fonéticas 

dominadas, no momento da realização do teste. 

O teste foi prosseguido numa sala de aula silenciosa, evitando o máximo possível 

as dissonâncias dos ruídos. Cada informante recebeu uma lista de palavras (indicada 

na Tabela 3) sem anotações fonéticas. Depois de alguns minutos de preparação, 

enunciou o conteúdo um por um. Apesar de a lista ser organizada em termos da ordem 

e classificação pelos seus fonemas contidos e respetivo idioma, a lista mostrada ao 

estudante só incluiu uma série de palavras desordenadas, separadas em 2 grupos: um 

de português, escrito em letras, e um de chinês, em carateres chineses. Começando 

pelos exemplos de português, foi importante que o informante pronunciasse todas as 

palavras numa velocidade adequada e em voz alta, assegurando a articulação clara em 

todos os fonemas. A seguir, recolhemos os dados das palavras de chinês. No caso de 
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demasiadas falhas, como repetição de sílabas ou erros acidentais, concedeu-se ao 

estudante uma oportunidade de começar de novo, para garantir a boa qualidade dos 

dados. 

A voz foi gravada no gravador de telemóvel e depois transmitida para o 

computador, com o objetivo da análise seguinte pelo programa Praat, ferramenta 

auxiliar que presta ajuda ao estudo fonológico através da medição de parâmetros 

acústicos e desenho de vários espectrogramas. Obtiveram-se os valores da frequência 

dos formantes F1 e F2 no centro da onda sonora de cada vogal, ponto mais estável 

para a leitura precisa das frequências. O processamento de dados inclui 

principalmente a aquisição dos valores médios de todos os fonemas, quer de 

português quer de chinês. Nota-se que a recolha das médias dos segmentos de chinês 

foi fundamentada na hipótese de que os estudantes pronunciavam português 

baseando-se nos hábitos linguísticos da LM, pelo que teríamos a necessidade de 

retirar os dados acústicos da LM por pessoa, para verificar a relação individual entre a 

L2 e a sua LM. Durante o processamento, após a inserção do áudio no Praat, 

extraíram-se as frequências presentadas no espectrograma, que foram redigidas 

através de vários algoritmos matemáticos. Os dados foram classificados de acordo 

com os fonemas, antes de calcular os valores médios das palavras de português e 

chinês como amostra — 8 fonemas a ser analisados, exemplificados por 24 palavras 

de português e 15 de chinês, produzidos por 10 informantes, contando com um total 

de 390 amostras testadas. 

 

4.3 Análise de dados 

Depois do processamento de dados, chegámos à Tabela 4, que se dividiu 

separadamente em valores médios do F1 e F2, para a Língua Portuguesa (LP) e a 

Língua Materna Chinesa (LM) produzidas pelo informante. No meio, coloquei os 

dados de referência do português padrão adaptada do estudo de Martins (1973), de 

quem veio a primeira classificação acústica das vogais tónicas, servindo-se como a 
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normalidade dos formantes F1 e F2 das vogais de português. 

 
Tabela 4- Valores médios do F1 e F2 nas palavras de amostra, junto com valores de 

normalidade indicada por Martins 
 

 

Do ponto de vista geral, para o F1, todos os fonemas de LP como amostra 

apresentaram valores elevados quando comparados com o português padrão. Isso 

indica que a posição vertical da língua quando se pronunciam segmentos de português 

está mais baixo (ou menos elevado) em relação a essa mesma vogal produzida pelos 

portugueses nativos, considerando que a altura da língua é inversamente proporcional 

ao valor do F1. No entanto, se pusermos em paralelo os dois grupos de amostras, 

encontramos um facto contrário: os valores do F1 das vogais de português sofreram 

uma diminuição em comparação com os das vogais de chinês, mostrando um 

movimento levantado da língua no momento em que se articula a língua portuguesa. 

Neste caso, e de acordo com os dados apresentados, as frequências do F1 ficam 

sempre no meio dos valores do português padrão e a sua LM, ou seja, a língua bucal 

está sempre entre a posição onde enunciam os falantes nativos portugueses e chineses. 

Concordamos que, no caso de um estudante de língua materna chinesa articular um 

segmento de português durante a aprendizagem de PLE, a sua língua tem a tendência 
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de ocupar verticalmente um lugar nem do português padrão nem da sua LM, mas num 

ponto intermediário, a saber, uma interfonologia. 

Ao mesmo tempo, para F2, notamos que para a maioria dos casos, ainda existe o 

fenómeno em que os valores da LP como amostra ficam interpostamente entre os do 

português padrão e da LM testada. Assim, cabe-nos dizer que, além das influências no 

eixo vertical, também existe a interferência fonética em relação ao seu movimento 

horizontal da língua, sendo o avanço e recuo dela baseados na posição original dos 

hábitos da LM. Junto com os resultados do parágrafo anterior, concluímos que existe 

a influência da transferência da LM em temos do movimento lingual durante a 

articulação dos fonemas da L2, na qual se pronuncia um tipo de novo sistema 

fonológico desviado da estrutura padronizada da língua alvo, devido à sua base 

articulatória da LM fundamental. 

Além da consciência da influência da transferência e a existência da interlíngua, 

realizou-se uma outra análise quantitativa através do algoritmo de “Distâncias 

Euclidianas” para calcular teoricamente as distâncias da posição de pontos 

articulatórios entre diferentes línguas, a fim de se ter uma visão mais específica do 

posicionamento lingual das vogais orais no espaço acústico. No nosso estudo, isso 

pode servir como uma visualização estatística de desvio fonético, pois se fizéssemos 

um cálculo entre o português falado pelo informante e o português padrão, teríamos o 

valor da distância entre a posição das duas línguas; e quanto maiores forem os valores, 

maior será a distância teórica entre os pontos de articulação e consequentemente, 

maior será a distância real entre a língua falada pelo informante e o padrão, 

considerando-se assim o conceito de desvio. Vale-nos mencionar que, como os 

formantes F1 e F2 indicam caraterísticas distintas quanto ao posicionamento 

articulatório, é natural que as distâncias euclidianas para o F1 e para o F2 representem 

propriedades distintas. Assim, continuamos a nossa análise em 2 partes separadas: 

uma da distância euclidiana para o F1 e outra para o F2, a fim de conhecer, desde 

início, as caraterísticas acústicas diferentes dos desvios testados. Nos gráficos 

seguintes (Tabela 5, Gráfico 3 e 4), é possível visualizar diferentes formas de 
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comparação entre as distâncias euclidianas para o F1 e também para o F2, para os 8 

fonemas vogais de português da LP como Amostra, LP Padrão e da LM como 

Amostra5. 

 

Tabela 5- Distâncias euclidianas para o F1 e o F2 das vogais da LP como Amostra e da LP 
Padrão e da LM como Amostra 

 

 

Segundo a apresentação das distâncias euclidianas para o F1 e o F2 entre os dois 

pares, a saber, a de “LP como Amostra - LP Padrão” e a de “LP como Amostra - LM 

como Amostra”, nota-se uma variedade manifesta em termos dos valores das 

distâncias e da classificação vocálica. Para que se tenha uma ideia mais clara a 

respeito da implicação e dentro dos valores e os fonemas, junto com as relações entre 

si, apresentam-se abaixo os gráficos sobre os valores obtidos tanto para o F1 como 

para o F2 com os 8 fonemas. 

 

 

 
5 Devido ao facto de que nos faltam 3 fonemas de chinês para corresponder aos 8 fonemas vocálicos de português, 
como indicado na Tabela 3, não é possível calcular diretamente as distâncias euclidianas para as vogais <a, e, o>, 
que possuem variações alofónicas. Neste caso, corresponde-se o valor de 1 fonema de chinês a ambos os fonemas 
de português da mesma vogal, como por exemplo, as distâncias euclidianas de todos os fonemas de /ɛ/ e /e/ de 
português correspondem ao valor de /e/ de chinês. 
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Gráfico 3- Distâncias euclidianas (F1) entre LP como Amostra - LP Padrão e LP como 

Amostra - LM como Amostra 
 

 

No presente gráfico, é óbvio de notar que se mostra uma diversidade na altura de 

coluna. Como referimos antes, a distância aqui é equivalente ao desempenho 

fonológico de um locutor no processo da sua articulação de uma língua. Como 

figurado no Gráfico 3, obtemos a informação de que sendo mais alta a coluna, maior 

serão as distâncias euclidianas entre as duas línguas a ser comparadas, e 

consequentemente, maior será o desvio na altura da língua. Considerando que o azul 

escuro representa a diferenciação entre o português falado e o português padrão, 

enquanto o azul claro é entre português e chinês, verificamos que, quanto mais alta for 

a coluna de azul escuro, maior será o português falado e o português padrão, enquanto 

no caso da coluna baixa, é possível verificar que já se fala português com bastante 

correção, semelhante a alguém nativo. Em relação à coluna de cor clara, 

concentramos mais naquelas distâncias baixas, que significam uma aproximação entre 

as duas línguas testadas, a saber, a existência de uma tendência da L2 ser semelhante à 

sua LM. Assim, podemos focar-nos naqueles fonemas que mostram a maior diferença 

entre as duas colunas, os quais recebem uma maior influência da interferência fonética 

da LM, no aspeto do posicionamento vertical da língua na boca. 

Segundo o Gráfico 3, repara-se que em quase todas as colunas de fonema existe 
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uma grande distinção entre português falado e o padrão, exceto o /ɔ/, cujos valores do 

F1 são originalmente aproximados (530,70 Hz em LP padrão e 553,73 Hz em LM 

como Amostra). Isso indica que a grande parte dos fonemas de português foram 

produzidos pelo informante num lugar relativamente afastado daquele que devia ser 

produzido. Para fonemas /a/ e /ɐ/, onde as colunas escuras apresentam a maior altura, 

cabe-nos pensar nos desempenhos fonéticos desses dois fonemas, junto com a 

respetivas razões. No caso de /ɔ/, graças às posições articulatórias do aparelho fonador 

aproximadas uma com outra, seria normal que os informantes pronunciassem de 

maneira aproximada à LM, mostrando ao mesmo tempo o efeito da exatidão da 

articulação da L2. 

Ao mesmo tempo, devemos dar atenção às colunas onde se mostra a maior 

distinção entre as duas cores, a saber, os fonemas /u/ e /e/, o que significa que aparece 

nestes fonemas a maior interferência fonética do F1, ou seja, ao pronunciar os 

fonemas /u/ e /e/, os informantes chineses sofrem a maior influência da interferência 

fonética em termos da altura da língua dentre todos os fonemas de português. 

 

Gráfico 4- Distâncias euclidianas (F2) entre LP como Amostra-LP Padrão e LP como 
Amostra-LM como Amostra 

 

 

Quanto ao Gráfico 4, seguimos a mesma teoria e chegamos ao resultado de que, 
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entre todos os fonemas, a maior distinção no desempenho articulatório horizontal da 

língua se encontra nos fonemas /u/ e /i/, enquanto ainda são estes dois que recebem a 

maior interferência da LM, no processo de pronunciar um segmento de português. Os 

outros fonemas demonstram situações diferentes nos desvios fonéticos com o 

sofrimento de interfonologia, no entanto, vale-nos para observar que existem vários 

fonemas cujas distâncias desviadas da L2 são mínimas em comparação com as da LM, 

como /ɐ/, /e/ e /ɛ/, e até que ao pronunciar o /ɐ/ e /ɛ/, os informantes já conseguiram 

uma posição bastante semelhante a do português padrão. Tudo isso indica que, em 

termos do posicionamento horizontal da língua, nem sempre acontecem influências da 

interferência da LM para a L2 no processo da articulação das vogais de português. 

 

4.4 Algumas reflexões 

De modo geral, se forem tomados em conjunto os resultados da análise das 

distâncias euclidianas do F1 e o F2 para os 8 fonemas entre 2 pares, podemos notar 

que existe uma tendência de o sujeito criar uma nova estrutura fonológica, ou seja, 

uma língua híbrida da LM e LE padrão, como se diz na noção de interlíngua, já que a 

pronúncia dela apresenta caraterísticas tanto da LM quanto da L2. Além disso, 

mostra-se que, em quase todos os fonemas de português como amostra, o fenómeno 

de uma posição lingual mais baixa do padrão, relacionado consequentemente com a 

interferência da LM ocorre, na qual se observa em chinês que a língua fica menos 

elevada no eixo vertical. No que concerne à posição horizontal, como está implicado 

nos valores do F2, não é notável o fenómeno da transferência por causa da existência 

de ambos os fonemas influenciados. Em síntese, pode-se dizer que existe uma 

interferência fonética da LM na aquisição da LE e particularmente, na altura da língua, 

o que leva à pronúncia incorreta das vogais de português; os alunos chineses tendem a 

pronunciar as vogais tónicas numa posição da língua relativamente baixa. 
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5. Propostas didáticas a partir dos desvios apresentados 

A análise realizada na parte anterior torna evidente que os novos aprendentes do 

curso opcional de PLE revele ainda problemas bem acentuados na aprendizagem do 

sistema vocálico de português; tal facto pode ser causado pela interferência, ou seja, a 

transferência negativa, que acontece frequentemente a aprendentes adultos de uma L2 

ou LE que necessita de atenção especial, pois dificulta o processo de aprendizagem, 

ou mais especificamente, a interiorização das estruturas fonéticas e fonológicas da 

língua alvo. Deste jeito, apresentam-se nesta parte certas propostas de estratégias 

pedagógicas baseadas nos maus desempenhos estudantis indicados na análise anterior, 

além das implicações tradicionais como o “uso de materiais autênticos” (Hashemian e 

Fadaei, 2011) e a “prática intensiva” (Gilajkani, 2012), para que estas propostas 

ajudem o mais possível à melhoria do efeito didático do meu curso opcional de PLE 

na SHIEP. 

 

5.1 Introdução de conhecimentos fonológicos e acústicos 

Perante o facto genérico de posição mais baixa da língua quando se pronunciam 

as vogais de português, uma implicação importante consiste na necessidade da 

introdução dos conhecimentos destinados a esse campo de estudo, além do ensino 

básico da Pronúncia, para que os alunos tenham uma ideia mais clara das 

caraterísticas acústicas dos fonemas e de como estas caraterísticas influenciam a 

pronúncia dos mesmos. Por exemplo, podemos lecionar a relação entre a altura 

lingual e a pronúncia do respetivo fonema, através da apresentação das teorias e 

experimentações acústicas e fonológicas, quer por vídeos on-line quer por fazer 

realmente uma experiência, a fim de criar ideias específicas sobre os conceitos 

fonológicos, junto com uma abordagem extra para complementar o conteúdo didático 

de PLE. 
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5.2 Consciência da interferência 

Além da instrução dos conceitos teóricos, é preciso deixar os aprendentes 

perceber a influência da LM de que estão a sofrer. Por um lado, de acordo com o 

inquérito feito, mais de 50% dos estudantes não têm a noção do papel da LM na sua 

aprendizagem, quer positivo quer negativo, ou seja, mais da metade dos alunos 

chineses não consideram que existe uma ligação linguística entre as duas línguas. No 

entanto, foram eles próprios que pronunciavam a L2 com base na L1. Segundo a 

análise, todas as 5 vogais sofrem, em diferentes níveis, a influência da transferência 

fonética em termos da altura da língua, na maioria dos casos do ensino-aprendizagem 

de PLE. Deste modo, deve-se ensinar aos estudantes essa questão, indicando que, em 

comparação com o sistema vocálico de chinês, a estrutura fonética em português é 

diferente, e especificamente, quanto à altura da língua. 

 
Gráfico 4 – Resultado do Inquérito: opinião sobre influência chinesa na aprendizagem de 

PLE 

 

Por outro lado, acontece, com frequência, que os professores não conseguem 

entender os erros cometidos pelos estudantes; aqueles conhecimentos que são muito 

fáceis aos olhos do professor tornam-se desvios problemáticos nos olhos dos alunos. 

Isso seria porque o estado de interlíngua em que está o professor já não é o mesmo 

onde o aluno se encontra, fazendo com que exista obviamente uma certa lacuna no 

grau de cognição entre os dois. Como consequência, a consciência da transferência 
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negativa na aprendizagem dos alunos ajuda os professores a determinar o próximo 

passo e o foco de ensino, resolvendo o mais brevemente possível confusões e desvios, 

para que os alunos obtenham um melhor resultado. 

 

5.3 Exercícios específicos destinados à interferência 

Uma outra solução para ultrapassar o fenómeno da interferência são os exercícios 

específicos a partir dos problemas que se revelam no processo de ensino. Os 

exercícios devem ser direcionados para finalidades específicas, contendo conteúdos 

selecionados, conforme as dificuldades detetadas pelo professor, focando a correção 

dos fonemas mais desviados. De uma forma geral, podemos fazer treinos de exercício 

através de palavras contendo contraste entre fonemas semelhantes, como os pares de 

/ɐ, a/, /ɔ, o/, /e, ɛ/ (ex. pares: [o]avô, [ɔ]avó). Assim, a repetição de pares permite que 

os alunos aprofundem melhor a diferenciação entre os diferentes fonemas com 

estruturas morfológicas semelhantes, o que pode “promover a discriminação dos sons 

inexistentes na LM e contribuindo para promover a formação de uma representação 

mental nova na L2” (Castelo, 2019, p.57). 

 

Conclusão 

Tendo como base a teoria da transferência e interlíngua, os dados obtidos 

permitem-nos uma análise fonética e acústica sobre o modo como os aprendentes 

chineses de PLE testados no presente estudo articulam as vogais em foco. Através da 

fonética experimental e do programa auxiliar Praat, foi possível realizar um estudo 

qualitativo e quantitativo numa visão mais ou menos holística, com base na minha 

experiência empírica de ensino, sobre o desempenho articulatório por parte dos alunos 

da SHIEP no processo da aquisição do sistema vocálico de PLE. Concordamos que, 

ao articular um segmento de português, haveria uma grande probabilidade de que a 

pronúncia pelos alunos de língua materna chinesa fosse influenciada pela 
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transferência fonética da LM, fazendo com que eles produzam os fonemas de 

português com a língua menos elevada, em comparação com o devido padrão, devido 

à baixa posição lingual das vogais de chinês. Desta forma, tomámos em consideração 

algumas propostas didáticas para a possível discriminação da interferência, como a 

introdução das conceções fonético-fonológicas e o aumento da consciência da 

transferência, junto com exercícios específicos, com o objetivo de aliviar o máximo 

possível o seu impacto negativo no processo da aquisição da língua alvo, além de 

proporcionar alguns contributos para o conhecimento sobre o desvio de altura das 

vogais de português pelo aprendente chinês sob a influência da interferência. 

Em termos gerais, os problemas básicos de aprendizagem de uma língua 

estrangeira não surgem de qualquer dificuldade essencial nas caraterísticas de uma 

nova língua, mas sim da acumulação dos hábitos antigos da língua materna. Para os 

estudantes, é inevitável a influência vinda da LM. Para o docente, será importante 

detetar os erros a tempo para que os resolva de acordo com situações diferentes e 

aumente a eficácia do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo nos casos em que 

a língua materna não possa servir, como acontece na maioria dos casos, como suporte 

ou referência para a aprendizagem de uma LE como o português, a fim de alcançar o 

melhor efeito de ensino-aprendizagem. 
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