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Introducción 
 

Con motivo del 60º Aniversario de la creación del Departamento de Lenguas Modernas 

(1º de abril de 1958), en el Instituto de Historia y Letras, la Escuela de Lenguas Modernas 

celebró la primera edición de las Jornadas Internacionales de Lenguas Modernas, con el 

objetivo de brindar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio para los profesores y 

estudiantes terciarios y universitarios en las lenguas de estudio de la Escuela, como así 

también para los profesionales que tienen a estas lenguas como objeto de investigación y 

estudio. 

En esta oportunidad, complementando las V Jornadas de Lengua Inglesa llevadas a 

cabo en mayo de 2018, se hizo hincapié en la lengua italiana y la lengua portuguesa, a fin 

de dar un impulso a las carreras de italiano y portugués de nuestra Escuela, a través de su 

difusión por medio del encuentro entre nuestra comunidad educativa y colegas de otras 

instituciones, con el objetivo a largo plazo de generar un espacio común dentro de estas 

Jornadas para todos los idiomas de nuestra escuela: italiano, portugués e inglés.  

Creemos firmemente en la formación continua y el intercambio entre profesores, 

investigadores, graduados y estudiantes universitarios de las diferentes carreras de estos 

idiomas, no sólo de nuestra Escuela, sino también de otras instituciones de educación 

superior de nuestro país. El intercambio recíproco entre los actores de la comunidad 

académica que comparten este interés nos permite a todos alcanzar la excelencia en lo 

que hacemos. 

La publicación que presentamos es la compilación de los trabajos presentados por los 

disertantes de las Primeras I Jornadas Internacionales de Lenguas Modernas “Nuevos 

desafíos para la transformación académica”, llevadas a cabo el 28 de septiembre y el 5 de 

octubre de 2018, aprobadas por Resolución Rectoral No.500/18. Durante las jornadas, que 

contaron con un módulo dedicado al idioma italiano y otro al idioma portugués, tuvimos el 

honor de escuchar a disertantes de renombre con carreras de vasta trayectoria, y un 

compromiso apasionado en sus esfuerzos, a quienes agradecemos muy especialmente 

por su generosidad al enriquecer estas Jornadas. Asimismo, agradecemos a todos los que 

decidieron confiar en nuestra institución, participando y ganando experiencia en estas 

Jornadas y a aquellas instituciones que auspiciaron esta actividad: el Instituto Italiano de 

Cultura de Buenos Aires, la Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y 

Literatura Italiana. (ADILLI) y Casa do Brasil, por compartir con nosotros el deseo de 

contribuir a la difusión de la lengua y la cultura. 

Deseamos firmemente que las disertaciones de estas Jornadas contribuyan al 

apasionado debate, investigación y estudio de los diversos aspectos de la cultura de las 

comunidades de habla italiana y portuguesa. 

 

Paula Ortiz 
Directora 

Escuela de Lenguas Modernas 

Universidad del Salvador 
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Nota: Las actas publicadas corresponden a los trabajos remitidos por los autores, oportunamente. 
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Chuva de palavras e tempestade de palavrões 
 

Luiz ROOS 

UNC - UNLP – IESLV “J. R. Fernández” 

luizroos67@gmail.com 

 

Rosanne NASCIMENTO DE SOUZA 

UNLP – IESLV “J. R. Fernández” – ENSLV "Sofía E. B. de Spangenberg" 

rnascimentodesouza@fahce.unlp.edu.ar 

 

 

Introdução 

A formação de um profissional das línguas estrangeiras se baseia em um sólido 

conhecimento da língua e da cultura objeto de estudo em suas diversas dimensões. Do 

ponto de vista da escrita e da oralidade, o estudo teórico e prático do uso dos palavrões 

mais usados de um idioma é crucial para a incorporação de conhecimentos sobre a língua 

e o desenvolvimento das práticas de compreensão e produção na língua-alvo. Os 

palavrões não nascem por acaso. Eles constituem recursos válidos e criativos para 

fornecer a nosso vocabulário expressões que traduzem, com maior fidelidade, nossos 

mais fortes e genuínos sentimentos. Porém, nossa experiência nos demonstra que muitos 

falantes de português como língua estrangeira não contam com tanto conhecimento do 

uso dos palavrões como de outras dimensões do idioma e isso nos leva a uma reflexão 

metalinguística necessária para incorporar a cotidianidade coloquial que os brasileiros 

apresentam ao utilizar palavrões, cujos significados são ignorados por falantes de outras 

línguas.  

O público presente nas I Jornadas Internacionales de Lenguas Modernas teve a 

oportunidade de apreciar o uso contextualizado de diversas palavras, expressões 

cotidianas e palavrões registrados em diferentes gêneros textuais (poemas, memes, letras 

de músicas, áudios, vídeos, etc.) enriquecidos, ao final, do resultado de uma pesquisa 

realizada especificamente para esta apresentação. Além disso, curiosidades sobre 

algumas palavras e palavrões do português também chamaram a atenção de alunos, 

professores, tradutores e de pessoas interessadas na divulgação da Língua Portuguesa 

presentes no encontro. Este breve ensaio descreverá a apresentação do nosso trabalho 

nas I Jornadas Internacionales de Lenguas Modernas - “Nuevos desafíos para La 

transformación académica”. 
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Escritas ou faladas, as palavras e os palavrões sempre existirão 

A palavra pode ser estudada a partir de diversas perspectivas. Nesta oportunidade, 

focamo-nos em mostrar como nós, brasileiros, usamos e brincamos com as palavras em 

ocasiões e contextos diferentes no nosso dia a dia. 

Iniciamos nossa apresentação definindo palavra. Do latim parabŏla,ae, por sua vez 

empréstimo do grego parabolé, «comparação», segundo o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, palavra é o segmento do discurso, a menor unidade semântica de um idioma, 

portanto, sinônimo de vocábulo ou termo. Já o Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa a define, em sua primeira acepção, como: “Fonema ou grupo de fonemas com 

uma significação, termo, vocábulo, dicção.” Por sua vez, a primeira acepção apresentada 

pela Infopédia - Dicionários Porto Editora é a seguinte: “Unidade linguística dotada de 

sentido, constituída por fonemas organizados numa determinada ordem, que pertence a 

uma (ou mais) categoria(s) sintática(s) e que, na escrita, é delimitada por espaços 

brancos; termo, vocábulo.” 

Para obter uma melhor visualização na apresentação do presente trabalho, optamos, 

metodologicamente, por mostrar por etapas nosso corpus, dividindo-o em diferentes 

gêneros textuais, os quais pudessem explicitar nosso objeto de estudo e que este pudesse 

ter uma melhor apreciação. 



 

11 

 

 

Inúmeros exemplos do uso popular da PALAVRA em diferentes contextos foram 

apresentados. Destacamos e compartilhamos alguns deles. 

1. Na prosa  

“Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que 

não é palavra. Quando essa não-palavra – a entrelinha – morde a isca, alguma coisa se 

escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra 

fora”. 

 Clarice Lispector 

2.  Em trocadilhos 

 Eu bebo café, e a Cláudia Leite. 

 Eu crio galinhas, e o Paulo Coelho. 

 Eu não queria mandar isso, mas a Cássia Kiss. 

 

3. Na voz de um locutor de uma partida de futebol 

As características fundamentais para um bom locutor de partida de futebol são: voz, 

precisão, rapidez, não perder jogada, não atrasar jogada, bola de pé em pé, jogo de metro 

a metro, localização do jogador e das jogadas, entusiasmo, fusão de sentimentos e 

imparcialidade”. 

Antônio Carlos Resende 

 

4. Em palavras mágicas (que não devemos deixar de usar no dia a dia)1 

 
1 Armandinho - Quadrinhos e tirinhas de Alexandre Beck. http://tirasbeck.blogspot.com 

http://tirasbeck.blogspot.com/
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5. Em Outdoors2 

 

 

 

 

A chuva parou e agora começa a tempestade de palavrões 

1. O palavrão 

“Mais do que qualquer outra forma de linguagem, xingar recruta nossas faculdades de 

expressão ao máximo: o poder de combinação da sintaxe; a força evocativa da metáfora e 

a carga emocional das nossas atitudes, tanto as pensadas quanto impensadas”3.  

2. O ranking dos palavrões mais falados no Brasil 

Realmente, o brasileiro fala muitos palavrões diariamente. E quem não?  

Nas jornadas, apresentamos o resultado de uma pesquisa que mostra os palavrões 

mais falados no Brasil4 e o vídeo com o contexto de cada situação em que as expressões 

com os palavrões podem ser utilizadas. Além disso, explicamos que a expressão "Pra 

caralho", usada informalmente, não é palavrão. É locução adverbial de intensidade com 

um valor de muito, bastante, demasiadamente, em demasia, em alto grau. E demos alguns 

exemplos: 

 
2 Campanha de prevenção de acidentes no trânsito do DETRAN de Mato Grosso do Sul no mês em que se 

comemora o Dia dos Namorados.  
3 In: Stuff of Thought (“Coisas do Pensamento”) de Steven Pinker psicólogo cognitivo da Universidade 

Harvard.  
4 www.lista10.org 

http://www.lista10.org/
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Ele mente pra caralho. 

É mau pra caralho. 

Isso é legal pra caralho! 

Estudei pra caralho e não consegui aprovar no exame! Porra! 

 

E agora, confira o ranking dos palavrões mais falados no Brasil. 

 

3. O baianês 

O Baianês-Soteropolitano — variação dialética que se fala na cidade de Salvador, 

capital da Bahia — é uma variação linguística do português muito marcada no Brasil. Na 

Bahia, o palavrão “porra” tem múltiplos significados, múltiplas aplicações, múltiplas 

entonações e múltiplas funções gramaticais. “Porra” pode ser substantivo, adjetivo, 

advérbio, interjeição e vocativo, além de vírgula e ponto de exclamação. Baiano que é 

baiano fala “porra” a cada dez palavras. Na Bahia, “porra” é tudo. Por este motivo, 

aproveitamos a oportunidade e convidamos o público presente para escutar e ler no telão 

o texto de Samara Azevedo: “Que porra é essa?”. A seguir, transcrevemos um trecho do 

texto: 

...A PORRA é tão essencial em nossas vidas quanto um sujeito é para a oração, por 

isso mesmo a porra pode ser também, o sujeito: A PORRA QUEM VAI LÁ, NÃO EU... 

e quando o nosso humor não está muito bom, a porra transforma-se em predicativo 

do sujeito: VOCÊ É UMA PORRA! Então a vítima se defende: PORRA NENHUMA..., 

ou seja, “eu não sou uma porra”, ouvir um PORRA NENHUMA, é o mesmo que ouvir 

um não. A porra pode ser, também, um objeto direto: NÃO SEI QUE PORRA VOCÊ 

VEIO FAZER AQUI... e como vocativo, a porra é implacável: PARE COM ISSO, 

PORRA! Até os torcedores tricolores mais fanáticos a incorporou: UMBORA 

BAÊÊÊA, PORRA!! A porra vira algo importante quando ela é a pauta de uma 

reunião: FULANO, O QUE O CHEFE DISSE NA REUNIÃO ONTEM? AH, NADA DE 

MAIS, FALOU UM MONTE DE PORRA AÍ... (Sâmara Azevedo®, 2005) 

4. Pesquisa 

Ao final da exposição, foi apresentado o resultado de uma pesquisa - que elaboramos 

para ser respondida em um formulário online, especificamente, para apresentarmos 

nestas jornadas e que constava de três quesitos: 
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1. Palavra mais bonita 

 

 

2. Palavra mais usada 
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3. Nacionalidades 
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E, falando em palavrão, na língua portuguesa, o aumentativo é o grau do substantivo 

que se forma por acrescentamento de um sufixo, geralmente "ão". Por isso, o 

aumentativo de palavra é palavrão, cujo significado é palavra grande e de pronúncia difícil. 

Assim sendo, como chave de ouro da apresentação, quisemos mostrar a maior palavra em 

número de letras da nossa língua, que também é um palavrão!  

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

Dado o exposto, este breve ensaio acerca de certas palavras, expressões cotidianas e 

palavrões presentes na língua portuguesa pretende revelar que o uso dessas formas 

propicia uma nova perspectiva em relação a compreender melhor o processo de 

ensino/aprendizagem de PLE. 
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No momento em que se discute a interface entre língua e cultura, torna-se oportuna a 

reflexão sobre o uso de palavrões que nem sempre são usados para xingar, já que podem 

expressar qualquer emoção, boa ou ruim, além de estreitar os laços sociais (ao xingar 

alguém e este não ficar bravo, significa que ele é um amigo). “Perceber o xingamento 

como agressão ou ferramenta social depende do contexto”, afirma o psicólogo Timothy 

Jay, da Faculdade de Artes Liberais de Massachusetts, para a revista americana New 

Scientist5.  

Os palavrões estão na boca do brasileiro, portanto, é preciso que os hispanofalantes 

saibam utilizá-los corretamente ao se comunicarem em português. Para isto, é necessário 

que compreendam o contexto situacional de uso e que percebam que, ao utilizá-los, 

produzem efeitos de sentido no processo comunicativo dependendo do contexto, da 

situação e dos interlocutores.  

O conceito de signo do suíço Ferdinand de Saussure (2006) - a união arbitrária de um 

significante (som, grafia) a um significado (conceito, objeto, referente), muitas vezes, não 

se aplica no caso do palavrão, pois, frequentemente, o significado original está muito longe 

do que estamos pensando quando o pronunciamos. Há teóricos brasileiros que defendem 

que, no caso particular dos palavrões, talvez o signo não seja tão arbitrário assim. Ou seja, 

talvez haja alguns sons elementares, fonemas, que são mais propícios a fazerem parte da 

composição dos palavrões, por estarem associados a impressões sensoriais que dão a 

eles um “sabor emocional” particular (Santos & Costa, 2013). 

As incorporações linguísticas são feitas inconscientemente. Não nos damos conta de 

que incorporamos ao nosso léxico gírias, palavrões, vocábulos e expressões que circulam 

socialmente. Assim, o cuidado com a língua de maneira ampla e o uso que dela fazemos 

são aspectos importantes a serem enfatizados no ensino de português para estrangeiros. 

Despedimo-nos com um conselho: use e abuse dos palavrões, desde que os utilize nos 

momentos e contextos exatos. Nada de etiqueta, com certeza, você será bem entendido 

pelos brasileiros. 
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A historia da África e a formação de professores 

de português/língua estrangeira: desafios e 

propostas para uma prática docente reflexiva 
 

Antonio LOMEU 

UNLP – IESLV “Juan Ramón Fernández” 

antoniolomeu@hotmail.com 

 

Resenha 

A exposição teve como objetivo refletir sobre a importância do ensino de historia da 

África, na formação do professor de português/língua estrangeira, problematizando o 

desconhecimento geral do estudante sobre o continente africano e pensando por que, o 

que e como ensinar a matéria para alunos do professorado de português na Argentina. 

Primeiramente, tentamos dialogar sobre que imagem se tem do continente africano. O 

que é a primeira coisa que vem a cabeça quando falamos de África? A partir das repostas 

dos alunos apresentamos-lhes outras imagens não tão circuladas, nos meios de 

comunicação, sobre o continente africano. Tais imagens mostravam cidades 

desenvolvidas e urbanizadas e alguns destinos turísticos desconhecidos como estações 

esqui e montanhas de neve. Foram perguntados que países africanos conheciam, que 

fatos históricos do continente podiam recordar e o que aprenderam na escola. Alem disso, 

falou-se sobre os estereótipos e preconceitos relacionados ao continente: atrasado, 

primitivo, selvagem, lugar de epidemias, fome, miséria.  

Em seguida, discutimos o porquê de se estudar historia da África, apresentando a lei 

10.639/2003 que vigora no Brasil que dispõe da obrigatoriedade do ensino de historia e 

cultura africana nas escolas e o motivo de sua implementação.  

Destacou-se a importância do ensino da historia da África como o berço da 

humanidade; como um lugar onde surgiram as primeiras formas gregárias de vida; como 

um continente que possui sua própria historia, reinos com estruturas sociais complexas, 

comercio e agricultura milenares; como uma região que sempre esteve em contato com 

outras partes do mundo, influenciando outras culturas e sendo influenciadas por elas. 

 Salientou-se também a existência da CPLP na África, ou seja, uma Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa, formados pelos países: Cabo-Verde, São Tome e Príncipe, 

Guine Bissau, Moçambique e Angola, somando-se quase 60 milhões de falantes da língua 

portuguesa. 

A segunda parte da apresentação partiu das seguintes perguntas: O que estudar sobre 

Historia da África?  O que pode interessar a um aluno de professorado de português na 

Argentina? Para responder esses questionamentos, primeiro argumentamos a 

necessidade de se estudar uma “Introdução à África” com o objetivo da quebra de 

estereótipos e preconceitos em relação ao continente africano. Esse conteúdo daria conta 

de subitens como “A diversidade africana: um continente repleto de diferenças 
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geográficas e culturais”: África do Norte ou “África branca” e a “África Subsaariana” ou 

“África negra”. Para tanto, foi projetado um mapa da África para explicar algumas divisões 

regionais. Outros conteúdos foram destacados também como fundamentais para se 

começar a compreender a historia africana: “A ‘pré-história’ africana e o surgimento do 

homo sapiens”, “As tradições orais e a forma de acumular e transmitir conhecimento, as 

lendas e mitos africanos” e “A África antes dos portugueses”. A intenção é que o aluno 

também possa entender a Africa, para alem dos temas tradicionais do colonialismo e 

imperialismo, temas que sugerem que o continente apenas começou a existir após a 

colonização européia.  Após a apresentação dessa parte introdutória, foram propostos 

conteúdos para uma segunda parte do curso que  abordaria o contato dos portugueses 

com os africanos: A presença portuguesa no continente: A expansão marítima européia: 

colonização do território africano pelos portugueses; O comercio e o trafico de escravos; A 

partilha da África pelos europeus; O império português no continente e as lutas pela 

independência. Tais conteúdos fazem intersecção com a historia portuguesa e explicam 

como se deu a expansão da cultura lusófona e do idioma português pelo continente 

africano, com suas tensões, negociações e conflitos. Os últimos conteúdos dariam conta 

da Africa pos-colonial, a construção de uma identidade africana, e a conjuntura de cada 

pais da CPLP após os processos de luta pela descolonização e independência. Trazendo o 

estudos da matéria para a realidade argentina, destacou-se a relevância de se 

compreender “a presença dos afro descendentes na Argentina ao longo da historia” 

chamando atenção para os seguintes subitens: As imigrações afro descendentes no pais 

ontem e hoje; A cultura afro descendente na Argentina: nas praticas religiosas, na musica, 

na língua; Como desapareceram os negros argentinos?; A população afro descendente no 

pais hoje. Estes itens revelam a significante, embora pouco conhecida, contribuição da 

cultura africana na formação da sociedade argentina. O objetivo consiste em salientar 

como a participação dos afrodescendentes foi fundamental na historia do pais e de que 

forma essa participação foi apagada e quais processos levaram ao extermínio da 

população negra argentina. 

Finalmente, foi discutido como se estudar a historia da Africa seguindo os seguintes 

cuidados propostos pela historiadora Monica Lima: Evitar o maniqueísmo: “brancos maus” 

e “negros bons”; Evitar o etnocentrismo: tentar compreender a cultura africana a partir de 

sua própria lógica ; Procurar não ensinar a historia e cultura africana como algo exótico, 

folclórico; Ressaltar o caráter da diversidade do continente, que possui uma cultura 

heterogênea ; Problematizar simplificações mas evitar formar visões distorcidas da 

historia. Tais precauções, segundo Lima, devem ser acompanhadas das seguintes 

praticas:  necessário despir-nos dos preconceitos etnocêntricos (olhar um povo ou etnia 

com valores de outro) a África como lugar atrasado, inculto, selvagem – e deixar de ou 

supervalorizar o papel de vítima- do tráfico, do capitalismo, do neocolonialismo, atitude 

que alimenta sentimentos de impotência e incapacidade (LIMA, 2004, p. 85). 

Para encerrar, problematizamos a declaração do futuro presidente eleito do Brasil na 

qual afirma que “Os portugueses nem pisaram na Africa”, com o intuito de reafirmar a 

importância do estudo da historia africana nos dias atuais. 

Bibliografia e Material Didatico 

Coleção Historia Geral da África publicada pela UNESCO em 8 volumes, diversos autores. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/ 
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HISTÓRIA DA ÁFRICA: TEMAS E QUESTÕES PARA A SALA DE AULA - Mônica Lima – 

UFRJ, Cadernos PENESB, UFF. 

A Enxada e a Lança e a Manilha e o Libambo de Alberto da Costa e Silva. 

Documentario Reinos Perdidos da Africa, BBC, 

https://www.youtube.com/watch?v=62_c9hQxgM8 

Materias de jornais e revistas: 

Descendentes precisam saber que história da África é tão bonita quanto a da Grécia 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151120_entrevista_historiador_fe

_ab 

Arqueólogos encontram desenho mais antigo da história da humanidade na Africa 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/13/arqueologos-encontram-

desenho-mais-antigo-da-historia-da-humanidade.ghtml 

Que fim levaram os negros da argentina? 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/que-fim-levaram-os-

negros-da-argentina.phtml  
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Introdução 

Nosso trabalho consistiu na apresentação de um livro com abordagem contrastiva 

entre o português e o espanhol, composto de expressões populares correspondentes nas 

duas línguas. 

Estas expressões dos dois idiomas foram selecionadas por terem forma e origem 

completamente diferentes e coincidirem em significado. O par escolhido para dar nome ao 

livro O diabo a quatro /La mar em coche resume a sua ideia central, pois este título 

encerra as ditas características de forma mais marcante.          

O livro foi escrito por duas autoras: uma brasileira e uma argentina. Trata-se de uma 

proposta informativo-didática, com o objetivo de que os leitores se informem divertindo-se 

e se divirtam informando-se. Está dirigido, principalmente, aos aprendizes das línguas 

portuguesa e espanhola e aos que se dedicam ao ensino de tais idiomas. No entanto seu 

objetivo não se restringe apenas à aprendizagem desses idiomas, mas também visa a 

informar sobre as origens das expressões idiomáticas nele incluídas. 

Apesar da grande variedade terminológica quando se trata de Fraseologia: frases 

feitas, expressões idiomáticas, expressões populares, unidades lexicais fixas etc, optou-se 

pelo uso de expressões idiomáticas neste trabalho. 

O emprego adequado das expressões idiomáticas foi o que motivou este trabalho, por 

tratar-se de um acervo linguístico imprescindível para o domínio de uma língua e por ser 

um tema muito atrativo pelos seus traços específicos, diferindo de uma língua para outra. 

Nas expressões idiomáticas se encontram registrados traços de ontem e de hoje, que 

descrevem os homens, as relações entre eles, enfim a própria sociedade. Linguagem que 

transporta história, valores, crenças, receios, alegrias, tristezas etc. O povo é o criador e 

ao mesmo tempo o usuário dessa linguagem.  

As expressões idiomáticas apresentam: 

• riqueza de imagens, originalidade de suas metáforas 
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• economia formal (redução de orações e até de parágrafos), enfim, um campo rico 

em expressividade e sabedoria popular 

 

O seu uso enriquece a comunicação em geral, quer seja no discurso cotidiano ou 

literário. 

Além disso, é um recurso privilegiado para fomentar a interculturalidade. Possibilitam 

um contato maior do aprendiz com os diferentes usos da língua, literais e figurados, 

favorecendo um maior conhecimento da cultura da língua-alvo.  

 

Não se pode deixar de mencionar o fator psicológico na aquisição de expressões 

idiomáticas que, segundo Kramsch, proporciona aos aprendizes de uma língua estrangeira 

a satisfação de sentir que estão obtendo o domínio da língua. 

A emoção de conseguir usar formas de discurso que são reservadas somente para 

falantes nativos é uma das formas por meio da qual os aprendizes ganham poder dentro 

de um sistema que, por sua natureza, faz com que se lembrem do quão importantes são. 

Assim, o ensino de expressões idiomáticas não só é relevante pelo conhecimento 

linguístico e cultural que revela ao aprendiz, como também pela oportunidade que lhe 

oferece de sentir-se confiante no seu processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira. 
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O conhecimento de expressões idiomáticas conseguiria tornar mais próximo do 

aprendiz o novo sistema linguístico que está sendo construído e essa proximidade é um 

dos fatores determinantes para a aprendizagem de uma língua estrangeira. 

A peculiaridade semântica das expressões é que o seu significado não pode ser 

estabelecido a partir dos significados isolados e tampouco completo dos seus elementos. 

Nele também pode estar embutido o extralinguístico, as referências históricas e culturais, 

daí a dificuldade em se chegar à compreensão, em muitos casos.     

Algumas características das expressões em relação à forma:  

1) fixação estrutural e realização fonética fixa 

Exemplos: 

A) Estar com a faca e o queijo na mão 

 
 

B) Cara de um, focinho do outro 

C) Aos trancos e barranco 

 

2) restrição de comutação dos elementos 

Exemplos: 

A) Pagar mico 
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    B) Soltar a franga 

 

C) Rei da cocada preta 

 

A relevância do livro O diabo a quatro /La mar em coche está relacionada às 

dificuldades: de compreensão desse léxico, de sua localização nos dicionários, de busca 

de equivalentes etc. 

Por todo o exposto, acreditamos que o livro representa uma contribuição às áreas de 

português e espanhol como língua estrangeira, pois contam com escassos materiais 

didáticos que contemplem as expressões idiomáticas. 

Metodologia de trabalho 

Acreditamos ser interessante incluir neste resumo a metodologia de trabalho que nos 

inspirou desde a concepção da ideia até a publicação do livro.  

A ideia original partiu de Gértea de Macedo Oliveira que, na sua longa trajetória como 

docente de português para estrangeiros, detectou a dificuldade que os estudantes 
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experimentavam diante das expressões populares, cujo significado não podiam decifrar 

nem traduzir literalmente. Depois de analisar o tema durante certo tempo, chegou à 

conclusão de que a ideia seria potencializada incluindo uma autora falante de espanhol. 

Foi assim que se formou a parceria com a autora argentina, Adriana Barón.  

Rapidamente ambas coincidimos que não se trataria de um texto acadêmico nem com 

pretensões literárias. Seria um livro de leitura fácil, prazerosa, com toques de humor. Com 

todas estas definições, já estávamos em condições de passar para a concretização da 

tarefa. Embora a forma de trabalho tenha sido definida ao longo de todo o processo, por 

efeitos didáticos ela foi dividida em três fases. 

A primeira consistiu em encontrar os pares de expressões idiomáticas que 

correspondessem à nossa proposta de trabalho, isto é, que tivessem o mesmo ou quase o 

mesmo significado e fossem diferentes quanto à forma.  

Pelo fato de não contarmos com fontes para recorrer, percebemos   que a tarefa nesta 

etapa devia ser “artesanal”: tínhamos que ir descobrindo uma após a outra.  

Para isso, começamos a elaborar, cada uma separadamente, uma relação de 

expressões populares em sua própria língua, recorrendo à memória, aos meios de 

comunicação (repletos de exemplos) e também aos familiares e amigos que contribuíam 

com suas sugestões.  

Munidas dessas listas, ao nos reunirmos, cada uma apresentava as que havia incluído, 

procurando detectar se na outra língua existia alguma expressão equivalente que reunisse 

as características previamente estabelecidas.  

Aconteceu que encontramos três situações diferentes. As expressões idiomáticas em 

ambas as línguas eram exatamente iguais, isto é, eram formadas pelas mesmas palavras 

nas duas línguas. Nesse caso, a mera tradução permitia compreender o seu significado. 

Portanto, eram descartadas.  

Outra ocorrência foi a de não encontrarmos uma correspondência no outro idioma. Isto 

não significa que não exista, e sim que não a detectamos. Assim como as primeiras, essas 

também foram eliminadas da lista.  

Finalmente, descobrimos casos que reuniam todos os requisitos: eram distintos 

formalmente, porém tinham o mesmo uso em ambas as línguas.  Com esses, formamos o 

que poderíamos denominar de “pares de finalistas”. 

Passamos, então, para a segunda fase de trabalho que foi individual. Cada uma, por 

sua conta, pesquisava como havia surgido a expressão em questão, desta vez recorrendo 

a fontes de informação.  Fomos encontrando algumas que não tinham uma origem 

confiável, outras sem nenhum registro e, nesses casos, usávamos nossa criatividade para 

suprir essa lacuna; fato devidamente esclarecido no livro. Além desses casos, havia os que 

tinham origens históricas, geralmente desconhecidas e de grande interesse, que eram 

incorporados à obra.  

Consideramos importante não só incluir a origem, como também explicar seu uso a 

partir de exemplos concretos da vida cotidiana, muitas vezes em forma de diálogo. A obra 

também foi enriquecida com fragmentos de canções, poesias, citações que ajudam a 
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entender melhor o uso das expressões e, ao mesmo tempo, acrescentam pinceladas da 

própria cultura.  

Esses textos assim elaborados eram intercambiados por e-mail, de forma que cada 

uma tinha conhecimento do trabalho da outra. Como consequência desta circulação, 

tivemos que descartar alguns pares ao detectarmos que a equivalência não era a que 

havíamos previsto.  

O resultado de toda esta tarefa foi a seleção de cem expressões idiomáticas, das quais 

foram escolhidas as setenta e cinco que fazem parte de “O diabo a quatro/ La mar en 

coche”.  

Passamos, então, ao que seria a terceira fase do trabalho:  diagramação e ilustração. 

Devido ao tom que queríamos dar ao livro, este aspecto era muito importante, pois à 

primeira vista devia refletir seu espírito. Para isso, incorporamos à nossa dupla uma 

diagramadora de grande experiência neste tipo de obras, Mara Magaldi, que 

compreendeu logo a nossa intenção.  

Configuração 

O livro está confeccionado com as páginas, uma de frente para outra, nas quais se 

encontram os pares de expressões populares nos dois idiomas, o que facilita muito a 

compreensão da correspondência.  

 

 

Por sua vez, cada expressão está acompanhada por uma ilustração que leva em conta 

seu sentido literal. Uma em espanhol e outra em português, totalizando cento e cinquenta 

imagens. 
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Outro ponto a destacar é que, ao final da página em espanhol, se encontra um 

quadrinho que contém uma comparação entre as expressões nas duas línguas, sempre 

com humor e respeito.  
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Publicação 

O livro foi editado pela Editoria Dunken em agosto de 2018 e se encontra à venda em 

livrarias convencionais e especializadas em línguas estrangeiras, assim como em institutos 

de ensino de português. A etapa seguinte vai ser venda e distribuição em livrarias do 

Brasil e com isso nosso objetivo ao escrevê-lo terá sido totalmente atingido: a contribuição 

como material informativo tanto para argentinos que quiserem incursionar no português, 

quanto para brasileiros que tiverem interesse na língua espanhola. 
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Celpe-Bras: material para curso preparatório 
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La Editorial Casa do Brasil presentó su nuevo material, elaborado para los cursos 

preparatorios del Exame Celpe-Bras cuyo lanzamiento se hizo en diciembre de 2018. La 

presentación estuvo a cargo de las autoras, que tienen una amplia experiencia como 

evaluadoras del Exame Celpe-Bras, en la preparación de estudiantes para rendir el 

examen y en la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza del 

portugués. Bajo la coordinación de la Prof. Dra. Viviane Bagio Furtoso, la originalidad de 

este material es que el abordaje del vocabulario y la gramática se da de manera 

contextualizada, favoreciendo la producción de textos (orales y escritos) en lengua 

portuguesa adecuados a diferentes situaciones de comunicación. El material también 

promueve la autoevaluación, considerando al alumno como protagonista en el aprendizaje 

del portugués. Por lo tanto, además de perfeccionar el nivel de proficiencia de los 

estudiantes que desean rendir el Exame Celpe-Bras, el material es también una excelente 

herramienta para aquellos que quieren lograr un nivel más alto de proficiencia en 

portugués para desenvolverse en el mundo. 
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1. Introduzione 

Una lingua non si puó descrivere come un tutto omogeneo in nessuno dei suoi livelli. 

Ecco perché una grammatica non puó che rappresentare in modo estremamente astratto 

un tentativo di generalizzazione di singole scelte linguistiche. Nel voler descrivere 

uniformemente e prescrittivamente un sistema linguistico, ci saranno sempre le eccezioni 

alla regola che costituiscono le eventuali devianze che rendono vano ogni tentativo di 

enunciare una norma in modo univoco. 

Sul piano fonetico la variazione é la prima difficoltá in cui ci si imbatte e quindi diviene 

difficile fornire una descrizione unica del sistema fonetico di una lingua. 

Intendiamo per variazione non solamente le differenze analizzate dalla sociolinguistica 

secondo i diversi criteri (diatopico, diastratico, diafasico, ecc) ma anche la variazione che 

deriva dalle differenze biologiche e contestuali con cui vengono emessi i suoni di una 

lingua in ogni singolo parlante. 

Un parlante madrelingua non é sempre consapevole delle caratteristiche della sua 

variante e tanto meno dei meccanismi che adotta nella sua fonazione e che lo rendono 

diverso da tutti gli altri parlanti. 

Chi invece studia una lingua ha bisogno di comprendere quanto sia giusto o sbagliato 

o, perlomeno, adeguato o inadeguato il suo percorso interlinguistico e le scelte che 

produce. Dovrá necessariamente prendere una posizione nei confronti del modello di 

pronuncia che vorrà adottare. Cambiare la proprie abitudini articolatorie, gestire la 

fonazione della lingua di studio,  riflettere contrastivamente sulla produzione dei suoni e 

capire qual è il modello a cui rifarsi,  fanno parte di un percorso di costruzione nel quale si 

decide quale pronuncia si intende acquisire. 

Quindi a misura che aumenta la competenza linguistica questa presa di posizione 

diventa piú consapevole. 

In sede didattica é importante definire quale sia la variante di riferimento che potrà 

essere considerata come traguardo in un percorso di apprendimento. Un interprete o 

professionista della voce che sia dovrá parimenti districarsi tra le diverse varianti del 

repertorio sociolinguistico e scegliere quella giusta a seconda del contesto di 

comunicazione. 

Non si tratta solo di differenziare pronuncia marcata ( diatopicamente, diastraticamente, 

diafasicamente, ecc) da non marcata ma anche di individuare il rango storico, etimologico 

e il grado di accettazione per cui una variante viene definita prestigiosa. 
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2. Prestigioso vs non prestigioso. Esiste un modello a cui rifarsi? 

Negli anni dello strutturalismo la metodologia utilizzata per l’apprendimento delle lingue 

straniere si poneva come obiettivo quello di raggiungere un modello il più possibile vicino a 

quello di un parlante madrelingua. Questo comportava la sottomissione dell’apprendente a 

una rigida esercitazione che finiva spesso per suscitare un forte senso di frustrazione. 

Ci si chiedeve allora se fosse possibile avere una pronuncia da madrelingua o se fosse 

privilegio di solo alcuni dotati. E ipotizzando che fosse solo per costoro,  quanto si potesse 

sostenere lungo tutta una conversazione senza che le cosiddette spie fonetiche dovessero 

lasciare allo scoperto la provenienza straniera del parlante. 

Piú tardi, negli anni dell’approccio comunicativo e all’interno delle teorie umanistico- 

affettive l’obiettivo dell’apprendimento si ridusse alla sola competenza di comunicare;  e la 

pronuncia diventò un aspetto secondario. L’apprendimento fonetico aveva il solo obiettivo 

di agevolare la comprensione del messaggio. Subentrò allora il concetto di intelligibilità 

della pronuncia interpretato tuttavia in diverse maniere. 

Negli anni ’80 diversi studiosi hanno parlato di intelligibilità in senso piuttosto negativo. 

Kenworthy (1987) e poi Dieling e Hischfeld (2000) la intendono come il livello minimo di 

comprensione del messaggio. Smith e Nelson (1985) fanno la differenza tra intelligibilità 

(riconoscimento uditivo dei suoni e gruppi fonici) e comprensibililtà e interpretabilità 

(capacità di attribuire significato a questi). 

Pickering (2006) lavora su questa proposta particolarmente per l’inglese e ritiene che, 

dato che le lingue superano ormai le frontiere del proprio paese, occorre parlare di una 

varietà intelligibile franca, internazionale, che tiene conto non solo dei rapporti comunicativi 

tra parlanti madrelingua ma tra nativi e non nativi o tra non nativi in ambiti che richiedono 

l’uso della lingua in questione. In quest’ottica, intelligibilità si può definire come la 

caratteristica di un discorso accessibile e accettabile in cui la pronuncia non è fine a se 

stessa ma un mezzo di negoziazione del significato.  

Jenkins (2003) propone un nucleo di lingua franca per l’inglese formato da aspetti 

concreti da seguire. In esso si tiene conto della molteplicità di varietà senza tuttavia 

mettere a rischio la comprensione. 

Oggi possiamo dire che l’intelligibilità è un concetto ampio che ingloba non solo il 

riconoscimento dei suoni ma anche dei significati, degli atteggiamenti, delle intenzioni del 

discorso veicolati dalla voce.  E quindi si ripropone come obiettivo all’interno di un 

approccio comunicativo. Questa diversa prospettiva, in contrapposizione con quanto prima 

era stato fatto nell’insegnamento della fonetica, che puntava particolarmente sulle strutture 

segmentali, mette al centro gli aspetti sovrasegmentali e privilegia tra i contenuti di 

insegnamento le strutture prosodiche che prima erano state trascurate didatticamente e 

che sono basilari  agli effetti di uno scambio comunicativo  riuscito. 

3. Dalla pronuncia madrelingua alla pronuncia corretta 

Negli ultimi anni la glottodidattica evolse verso un punto di equilibrio che sintetizzò gli 

approcci precedenti e riformuló l’obiettivo dell’insegnamento della fonetica proponendo un 

percorso finalizzato al raggiungimento di una pronuncia corretta intesa non piú come 

l’emulazione di un madrelingua ma come una costruzione che poggia sui tratti riconosciuti 

come prestigiosi dalla comunitá linguistica. Potrebbe coincidere con quello che Canepari 
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(1999) chiama variante moderna, nella quale non si individuano tratti marcati che ne 

evidenziano la provenienza.  

Se si tratta di definire un gruppo di parlanti da prendere come modello, lo studioso dirà 

che i parlanti centrali possono essere un valido riferimento per la distribuzione delle vocali 

perchè più genuini etimologicamente. Tuttavia la sua indicazione va oltre un modello 

toscaneggiante nei suoi aspetti più prescrittivi e rigidi. D’altra parte i parlanti colti potranno 

essere un altro autorevole gruppo di riferimento soprattutto per quanto riguarda 

l’accentazione delle parole dotte e, in ultimo, i professionisti della dizione in quanto 

consapevoli della norma. 

4. Correttezza e accettabilità 

Se è vero che i parlanti colti costituiscono un esempio da imitare per coloro che 

studiano l’italiano come lingua straniera, occorre anche dire che, nelle emissioni 

spontanee, possono apparire tratti che esulano parzialemente dalla norma. Le ragioni si 

rifanno soprattutto a fattori contestuali o relativi alla velocità del parlato. 

Fenomeni vari di riduzione o rafforzamento (Nespor, 1994)  oltre a assimilazioni parziali 

o totali sono spesso presenti in interviste, discorsi, dichiarazioni di personalità appartenenti 

al mondo della politica, della cultura, ecc. 

I confini di parola oppure le code di sillaba appaiono come gli spazi più vulnerabili dal 

punto di vista del controllo da parte del parlante.  

Per verificare tali fenomeni abbiamo analizzato alcune interviste di importanti politici e 

celebri conduttori televisivi. E tra i fenomeni marcati più ricorrenti abbiamo osservato tratti 

di costrizione (non regionale) di semiocclusive, affricazione di s dopo consonante, elementi 

epentetici e rotacismo.  

Ecco alcuni esempi: 

- costrizione di [tʃ] 

(…) io, dieci anni fa, non so cosa successe, non mi faccia commentare quello che 

succedeva dieci quindici vent’anni fa (Matteo Salvini) 

 

- affricazione di [s] dopo [n] e vocale epentetica dopo sillaba finente in consonante 

Allora ne abbiamo parlato anche col presidente del Consiglio con Trump. (Fabio 

Fazio) 

 

- affricazione di [s] dopo [n] 

Sembra un salto nel buio (…) (Bianca Berlinguer) 

 

- assimilazione totale: nr = rr 

(...) trasmettevo in radio (...) (Carlo Conti) 

 

- assimilazione totale: st = ss 

E beh, ma certo, perché in questi… in questi servizi di costume si arrivava proprio a 

scoprire un’Italia diversa. (Milly Carlucci) 

 

5. Conclusioni 
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Come accennato in precedenza, per chi studia l’italiano, prima o poi dovrà porsi il 

problema del modello di pronuncia. Per chi ci lavora: docenti, interpreti, traduttori, artisti è 

importante avere un criterio chiaro sul modello da proporre ogni volta a seconda dei 

diversi contesti di comunicazione. 

Particolarmente,  per chi lavora all’estero, occorre avere una variante di riferimento, con 

la consapevolezza tuttavia che il traguardo non è più quello di parlare come un 

madrelingua ma parlare correttamente intendendo correttezza come adeguatezza al 

contesto. 

La correttezza come adeguatezza riconosce la norma ma va oltre. Propone delle regole 

ma all’interno dei principi dell’economia linguistica. Prescrive ma non esclude la flessibilità 

e apertura verso le altre varianti del repertorio. Non agisce selettivamente nei confronti di 

alcune caratteristiche leggermente marcate purché ritenute accettabili. La correttezza è 

data dalla non esagerazione dei tratti, dall’articolazione chiara, da una velocità normale 

nonchè da una prosodia adeguata al messaggio. 

Quanto più solida è la competenza linguistica più deriva da essa una consapevolezza 

fonologica che permette al parlante di costruire il proprio modello di pronuncia a partire 

dalla riflessione sull’oralità che pone in rapporto complementare la correttezza e 

l’adeguatezza. 
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Quando si studia una lingua seconda o straniera, ci si occupa delle funzioni 

comunicative, del lessico, della cultura e della grammatica. E la fonetica? La fonologia e la 

fonetica rappresentano i livelli linguistici che generalmente raccolgono poca attenzione da 

parte degli studenti e degli insegnanti perché si crede che, se si conosce la grammatica, il 

lessico e certe frasi “utili”, la comunicazione avvenga in un modo efficace. Tuttavia questo 

non è vero. Quante volte non capiamo un nostro connazionale perché non pronuncia in 

modo adeguato una parola? Quante volte scambiamo una domanda per una risposta 

perché l’intonazione non è quella giusta? Allora: è importante pronunciare bene una 

lingua? Lidia Costamagna (2000, p. 11) afferma che “non tutti gli studenti sentono la 

necessità e l’esigenza personale di raggiungere la competenza da nativo, ma resta il fatto 

che non si possa impartire un’insegnamento che già in partenza non si preoccupi di offrire 

metodi che permettano di raggiungere una competenza linguistica completa.” È quindi 

importante insegnare la pronuncia perché essa è una parte –né piú né meno importante- 

della lingua.  Inoltre, sostiene la Costamagna (2000, p. 10) “la presenza di una accento 

straniero molto marcato, oltre che minare l’intelligibilità della lingua rendendo difficili i 

rapporti interpresonali, può determinare la non completa integrazione della persona nei 

gruppi in cui si trova a interagire.” Dunque, una pronuncia trascurata può provocare 

l’emarginazione della persona che parla una LS/2. È bene pronunciare in modo corretto 

una LS/2 perché la comunicazione si produca senza interferenze. Ma non solo: 

pronunciare bene una lingua seconda o straniera è un atteggiamento di rispetto verso la 

cultura che essa trasmette. E questo aspetto della lingua va insegnato sin dal primo giorno: 

“il controllo della pronuncia di una lingua straniera deve essere eseguito sin dalle prime 

fasi fornendo esercitazioni che aiutino gli studenti a prendere coscienza delle proprie 

difficoltà”, sostiene Lidia Costamagna (2000, p. 11). 

 

Per affrontare lo studio della fonetica di una lingua straniera è bene partire dal 

metodo naturale proposto da Canepari: allenarsi nell’ascolto e nella riproduzione di testi 

autentici in modo da poter riconoscere le somiglianze e le differenze a livello segmentale e 

sovrasegmentale tra la lingua materna e quella seconda o straniera. Il fatto che l’italiano 

assomigli allo spagnolo non significa che sia piú facile da imparare. Infatti, secondo Lidia 

Costamagna, “la vicinanza delle due lingue a contatto (L1 e L2) nell’apprendimento 

linguistico è un elemento che facilita l’acquisizione, ma può rendere, nel contempo, 

maggiormente attiva l’influenza della lingua materna dando luogo a fenomeni di transfer 

dalla L1 che possono coinvolgere i diversi livelli della grammatica.” (2000, p. 1)  Sebbene 

gli ispanofoni siano avvantaggiati nell’apprendimento di una LS come l’italiano,  

imparentato con lo spagnolo, e quindi capaci di acquisire velocemente le abilità per 

comunicare oralmente, hanno bisogno di un controllo precoce per acquisire una 

competenza linguistica completa, libera da elementi percettivi e produttivi fossilizzati.  Una 
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delle grandi difficoltà nell’acquisizione di una corretta pronuncia dell’italiano sta nel 

produrre correttamente i timbri delle vocali. L’interferenza che di solito si percepisce negli 

ispanofoni è la pronuncia di queste vocali come se fossero intermedie. Perciò è importante 

studiare in modo contrastivo la fonetica di una lingua straniera perché colui che “è in 

grado di individuare le zone contrastanti in due o piú sistema fonologici può prevedere 

eventuali interferenze che possono scaturire da queste differenze e, allo stesso tempo, può 

approfittare piú efficacemente delle similitudini fonologiche” (Pandolfi-Simionato, p. 251).  

Ciononostante molte volte questi metodi non sono sufficienti per coloro che -pur riuscendo 

a percepire le differenze fonetiche tra LM e L2/LS- non riescono ad apprenderle, ad 

immagazzinarle. E quindi, se la percezione e l’analisi contrastiva diventano insufficienti, 

dobbiamo cercare nuove strategie, nuovi percorsi attraverso cui tutti possano arrivare allo 

stesso traguardo.  

  

In questa sede proprorremo un percorso alternativo -attraverso la Fonetica Storica- 

per l’apprendimento dei timbri delle vocali italiane, che è una delle maggiori difficoltà per 

un ispanofono. Come sappiamo, in italiano ci sono cinque grafemi vocalici (a, e, i, o, u) ma 

sette fonemi (/a/ /ɛ/ /e/ /i/ /ɔ/ /o/ /u/). La differenza di timbro delle vocale e ed o ha le sue 

origini nelle vocali del latino. Il vocalismo del latino classico prevedeva dieci fonemi 

vocalici: ciascuna delle cinque vocali dell’alfabeto poteva essere breve o lunga:  

Ῑ Ῐ Ē Ĕ Ā Ă Ŏ Ō Ŭ Ū 

La quantità vocalica, oltre a determinare la posizione dell’accento, aveva valore fonologico, 

cioè svolgeva una funzione distintiva, come si osserva in queste coppie minime: VĔNIT 

(presente del verbo venio) e VĒNIT (perfetto del verbo venio), ROSĂ (nominativo di rosa, 

che si traduce “la rosa”) e ROSĀ (ablativo di rosa, che significa “con la rosa”). Col passare 

del tempo, sulla spinta della pronuncia del latino da parte di popoli romanizzati i cui sistemi 

linguistici originari non conoscevano la quantità vocalica, in gran parte della Romania –la 

zona conquistata dai Romani- si assegnò alle vocali lunghe un timbro chiuso e a quelle 

brevi un timbro aperto. Quindi si passò da un sistema quantitativo a un sistema qualitativo, 

cioè, dalla quantità vocalica al timbro6. Cosí, le dieci vocali del latino classico si ridussero a 

sette7:  

Ῑ Ῐ OE Ē Ĕ AE Ā Ă AU Ŏ Ō Ŭ Ū 

I e ɛ a ɔ o U 

 

Il fonema /e/ è l’esito di -Ē- / -Ĭ-, come per esempio /ˈfede/ da FĬDEM, /ˈleʤʤe/ da LĒGEM, 

/ˈʧena/ da COE̯NAM; il fonema /ɛ/, invece, proviene da -Ĕ- in sillaba chiusa (SĔCTAM > 

/ˈsɛtta/) o in sillaba aperta di parola proparossitona (DĔCIMUM > /'dɛʧimo/) oppure da un 

dittongo -AE-, come /ˈɛkwo/ che deriva da AEQUUM.  

Il fonema /o/ è il risulato di -Ō- / -Ŭ-, come si osserva in /ˈkorso/ (da CŬRSUM) o in /ˈdona/ 

(da DŌNAT); e la vocale /ɔ/ è l’esito dell’evoluzione di -Ŏ- in sillaba chiusa (CŎRSUM > 

/ˈkɔrso/) o del dittongo -AU- (AU̯RŬM > /ˈɔro/).  

L’analisi diacronica di una lingua straniera permette agli studenti di conoscere 

l’origine di certi suoni, promuovendo in loro una riflessione metalinguistica che molto 

probabilmente li aiuterà a capire il perché del timbro delle vocali e a memorizzarle con 

minor fatica. Cioè: lo studio dell’origine delle vocali aperte e chiuse potrebbe favorire 

l’immagazzinamento di questi fonemi nella memoria a lungo termine.  

 

 
6 In italiano si conserva la durata vocalica ma essa è priva di valore fonologico.  
7 In questa descrizione abbiamo anche accennato all’evoluzione dei dottonghi latini perché il loro esito 

riguarda l’analisi fonologica di cui ci occupiamo.  
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Un esempio di attività per l’insegnamento e l’apprendimento del timbro delle vocali e 

ed o attraverso un’analisi diacronica.  

1. Cercare sul DiPI di Luciano Canepari le parole sottolineate. Le vocali toniche sono 

aperte o chiuse? Segnare con un accento grave (`) quelle aperte e con un accento 

acuto (´) quelle chiuse. 

a. Mi accorsi subito del mio errore. 

b. Accorsi velocemente sul luogo dell’incendio. 

c. Quel poveretto è una bestia da soma. 

d. Bisogna investire una grande somma di denaro per riparare i monumenti.  

e. È un uomo molto colto. 

f. Hai colto il significato del poema? 

g. Il popolo ha sete di giustizia. 

h. I colori dell’arcobaleno sono sette.  

i. I venti settentrionali sono freddi. 

j. Ci sono venti alunni in aula. 

k. In Sapgna, la corsa dei tori è finita male.  

l. Dopo la benedizione sotto le due torri, inizia la tradizionale festa di San 

Petronio.  

m. Le pelli usate per costruire i tamburi sono esclusivamente di capra. 

n. Il fossile trovato ha ancora i peli e la testa.  

2. Cercare l’origine di ogni parola sul dizionario etimologico di Cortelazzo-Zolli. 

3. Completare la regola: 

La /ɛ/ può derivare da una ................ in latino.  

La /e/ può derivare da una ................ in latino. 

La /ɔ/ può derivare da una ................ o da un ........................................ in latino. 

La /o/ può derivare da una ................ in latino. 
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Pronunciare in una lingua sconosciuta è una sfida. Cosa devo pronunciare in lingua 

straniera? Come devo farlo? Il presente lavoro racconta un’esperienza con i futuri 

Speakers che affrontano questi ed altri dubbi di fronte al microfono e devono decidere 

quale strada prendere. 
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L’obiettivo di questo lavoro è presentare i diversi siti web e apps che si trovano a 

disposizione per l’insegnamento e l’apprendimento della fonetica dell’italiano. I docenti 

potranno accompagnare il percorso dei loro studenti e creare del materiale adeguato ai 

propri interessi e necessità. 
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