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RESUMO 
 

 

Esta dissertação tem como objetivo discutir a relação entre pronúncia e 
inteligibilidade em contexto de inglês como língua estrangeira. Por meio de análises 
fonético-acústicas e perceptivas foi investigada a fala de sujeitos brasileiros falantes 
de língua inglesa que iniciaram sua aprendizagem desse idioma na fase adulta. A 
análise perceptiva foi efetuada por 24 falantes nativos de língua inglesa de 4 países 
diferentes: Austrália, Canadá, Estados Unidos da América e Reino Unido.  Para a 
análise perceptiva utilizou-se quatro descritores de diferencial semântico a saber: 
Hard/Easy Understanding; Sounds Natural/Unnatural; Accurate/Inaccurate 
Intonation; Strong/Subtle Foreign Accent. O trabalho envolveu 7 sujeitos brasileiros e 
4 estadunidenses. O corpus da pesquisa compreende um monólogo em inglês com 
10 enunciados e constitui um inventário fonético que engloba uma variedade de 
fonemas que normalmente representam dificuldades de pronúncia para sujeitos 
brasileiros. O monólogo foi lido e gravado nas dependências  do Estudio de Rádio e 
TV da PUC-SP. Análise fonético-acústica foi feita por meio do software PRAAT e 
analisou os enunciados que apresentaram maior dificuldade de inteligibilidade por 
parte da análise perceptiva. Os resultados obtidos apontam que a pronúncia da 
maioria dos sujeitos brasileiros interferiu na inteligibilidade das produções; o 
treinamento fonético contribuiu para a aproximação da pronúncia de um sujeito 
brasileiro aos sujeitos estadunidenses; algumas características de pronúncia que 
mereçam ser consideradas no ensino-aprendizagem de língua inglesa 
 
 
Palavras-chave: Pronúncia.  Inglês como língua estrangeira. Inteligibilidade.  
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation aims at discussing the relation between pronunciation and 
intelligibility in context of English as foreign language. It involves an investigation of 
the speech of Brazilian speakers of English, who learned the language during 
adulthood, through phonetic-acoustic and perception analyses. 24 native English 
speakers from 4 different countries performed the perceptive analyses: Australia, 
Canada, United Stated of America and United Kingdom. For the perceptive analyses’ 
performance 4 semantic descriptors have been used: Hard/Easy Understanding; 
Sounds Natural/Unnatural; Accurate/Inaccurate Intonation; Strong/Subtle Foreign 
Accent.  For the development of this research 7 Brazilian and 4 North American 
subjects were recruited. The corpus consists of a monologue in English composed of 
10 enunciations forming a phonetic inventory, which embody a variety of phonemes 
that normally represent pronunciation struggles for Brazilian speakers. The 
monologue was read and recorded at the Radio and TV studio-laboratory of PUC-
SP. Phonetic- acoustic analyses were done though a software called PRAAT and 
analyzed the enunciations that indicated more intelligibility’s struggle through 
perceptive perspective. The results obtained points out that the majority of Brazilian 
subjects’ pronunciation interfered in the intelligibility of the speech productions; 
phonetic training contributed to approximate some Brazilians pronunciation to the 
North American subjects; some characteristics that should be considered within the 
learning-teaching process of the English language.  
 
 
Key-words: Pronunciation – English ad a foreign language – intelligibility 
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As consoantes 

 

b bee, cab   ʒ measure, beige 

p pen, lip   ʃ she, fish 

d dog, bad   h he, ahead 

t too, cat   t ʃ cheese, watch 

g game, bag   d ʒ joy, age 

k cat, pack   m man, seem 

v voice, love   n no, son 

f fall, life   ŋ singer, ring 

ð then, mother   l look, full 

θ thin, path   r red, car 

z zoo, does   w wet, always 

s so, kiss   j yet, you 

 

 

As vogais 

 

ɪ it, fit    a: heart, far 

i: key, feet   ɒ hot, pot 

ʊ put, foot   ɪəә clear, beard 

u: hoot, mood   eɪ date, eight 

e debt, bed   ʊəә sure, poor 

əә alive, climate   ɔɪ boy, poison 

ɜː her, early   əәʊ so, pole 

ɔː bore, talk   eəә parente, care 

æ hat, bad   aɪ ice, fire 

ʌ hut, mud   aʊ out, hour 

 

                                            
1 Conforme descrito por Underhill (1994) em seu quadro fonêmico 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A pronúncia de uma língua estrangeira (doravante LE) marcada por traços da 

língua materna do falante interfere na inteligibilidade? O contexto mais amplo que 

envolve esta pesquisa deriva desse questionamento pessoal sobre a relação entre 

pronúncia e inteligibilidade. É importante ressaltar que o conceito aqui aplicado de 

Inteligibilidade parte da compreensão e decodificação entre falantes fluentes e 

ouvintes nativos da língua inglesa. Devido a importância deste conceito, se verá ao 

longo desta pesquisa, uma elaboração mais aprofundada sobre inteligibilidade.  

 Durante os anos em que lecionei a língua inglesa (doravante LI), pude 

perceber que muitos alunos viam o aprimoramento da pronúncia como meio para 

serem percebidos como um nativo um equívoco como se verá no decorrer deste 

trabalho), ao invés de buscar uma pronúncia inteligível. Além disso, percebi também 

que muitos alunos acreditavam que o êxito da pronúncia só era possível se o 

aprendiz pudesse viver em um país onde a LI fosse o idioma oficial; outros 

pensavam que somente um professor nativo de LI poderia servir de parâmetro para   

aproximar sua pronúncia a de uma nativo, denominada em inglês: native like. 

 É irônico pensar que estes questionamentos um dia me pareceram 

pertinentes, uma vez que eu mesmo acreditei que não conseguiria aprimorar minha 

pronúncia sem o contato com professores nativos de LI. O fato é que durante os 

meus estudos que ocorreram na Holanda (e não na Inglaterra) o aprimoramento da 

minha pronúncia de LI se deu com professores não nativos de LI.  

 Atualmente, sinto que a melhor resposta a esses questionamentos seria que 

o aprimoramento de pronúncia se alcança por meio de uma combinação de 

conhecimento sobre a produção dos sons da LE e de treinamento fonético, do ponto 

de vista articulatório – posicionamento do aparelho fonador – e do ponto de vista 

perceptivo – como são percebidos os sons pelos ouvintes.  

 Além disso, acredito que seria pertinente questionar essa preocupação dos 

aprendizes com uma pronúncia bem aprimorada, a ponto de fazê-los refletir sobre o 

que lhes parece mais importante: pronúncia próxima da de um nativo ou ser 

entendido? 
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  Ao longo da minha experiência como falante e instrutor de LE, fui 

percebendo que o domínio da LI – no aspecto de fala – não necessariamente 

pressupõe que o falante estrangeiro tenha que aproximar sua pronúncia da de um 

nativo para ser entendido. O que me faz pensar desta maneira está relacionado com 

o fato de que com o passar do tempo pude constatar que uma pronúncia inteligível, 

ainda que marcada por um grau acentuado de traços de língua materna, mas 

passível de ser entendida por falantes nativos ou não nativos com grau alto de 

proficiência, atende às necessidades de compreensão de uma LE. 

 Foi também durante o exercício de meu ofício como instrutor de idiomas que 

pude constatar que alguns aprendizes apresentavam  queixas de não terem sido 

entendidos em situações de fala de LI tanto no estrangeiro como no Brasil. A 

frustração e desencorajamento de alguns desses aprendizes  era notável e, ao 

tentar entender a razão desta frustração e porque esses aprendizes enfrentavam 

tais dificuldades constatei que muitos deles acreditavam que o motivo da falha na 

compreensão entre eles e os ouvintes se devia ao grau de traços de língua materna 

em suas pronúncias. Constatei também que um grande número de aprendizes 

estava mais preocupado em soar como um nativo do que dominar uma pronúncia 

inteligível que proporcionasse uma compreensão, por parte do ouvinte, do que se 

pretendia comunicar.  

 Essas constatações me impulsionaram a refletir sobre a relação entre a 

pronúncia e a inteligibilidade e me orientaram na elaboração do objetivo deste 

trabalho: discutir a relação entre a pronúncia e a inteligibilidade de LI como LE. 

 A esse respeito Jones (2009, p. 180) assim se manifesta: 

 

 In communicating, we hear ourselves, we experience ourselves 
communicating, just as we hear others communicating with us. To 
say something is to hear it, to feel ourselves say it, to create a 
memory of saying it and the sound of it. 

 

 O objetivo desta pesquisa é discutir a relação entre pronúncia e 

inteligibilidade de LI como LE. Para tanto, este trabalho segue orientado pelas 

seguintes questões de pesquisa: 

• A pronúncia de LI como LE interferiu na inteligibilidade dos falantes  
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brasileiros escolhidos para esta pesquisa? Em caso afirmativo, de que forma? 

• Quais as características de pronúncia desses sujeitos eventualmente 

dificultaram a inteligibilidade? 

 Para oferecer respostas a esses questionamentos, esta dissertação está 

organizada para desenvolver-se segundo a seguinte estrutura: 

Na seção 2, apresento e discuto questões de pronúncia e inteligibilidade em 

contexto de inglês como língua estrangeira, questões de fala e o modelo de 

aprendizagem de fala SLM de Flege (1995).  

Fala e variação merecem destaque neste trabalho, uma vez que esta 

pesquisa foi desenvolvida dentro do domínio da LINGUÍSTICA APLICADA. Além dos 

aspectos fonético-acústicos e seus impactos sobre a percepção e inteligibilidade, 

este trabalho partiu de uma preocupação social do papel do falante e do ensino-

aprendizagem de LI.  Nessa perspectiva, no âmbito da  LA, a fala e a variação se 

apoiam nesta pesquisa, nos domínios da ciência denominada SocioFonética. 

 Dentro do escopo de abrangência da Fonética este estudo privilegia o 

aspecto perceptivo para o objetivo desta pesquisa uma vez que este visa uma 

observação sobre a relação entre pronúncia e inteligibilidade de LE, do ponto de 

vista perceptivo de avaliadores nativos de LI. O aspecto perceptivo é de suma 

importância  para este trabalho uma vez que a percepção dos sons da L2 é 

influenciada pelas características dos sons da L1 conforme estabelecem os 

conceitos de surdez fonológica de Polivanov (1931) e de crivo fonológico de 

Trubetskoy (1939) bem como os pressupostos do modelo Speech Learning Model –

SLM (Flege, 1995), mencionado anteriormente. 

 Na seção 3, apresento a metodologia utilizada para este trabalho, a saber, 

uma pesquisa quantitativa experimental (Flege, 1995). 

A seção engloba a apresentação de um monólogo gravado por brasileiros em 

contexto de língua inglesa a um grupo de juízes nativos de língua inglesa, com o 

intuito de verificar como são percebidos os sujeitos brasileiros, (doravante SB), num 

contexto de fala em Inglês. 

 Na seção 4, dedicada à apresentação dos resultados da avaliação perceptiva, 
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discorro por meio de inspeção espectrográfica2, análises estatísticas (ANOVA), de 

Clusters sobre as possíveis semelhanças e dissemelhanças encontradas nas 

produções dos sujeitos brasileiros e dos sujeitos nativos de língua inglesa. O intuito 

desta seção é levantar questões sobre os fatores que possivelmente 

comprometeram a inteligibilidade por parte do juízes. 

 Como considerações finais, disserto sobre como e se houve interferência na 

inteligibilidade dos sujeitos brasileiros por parte da pronúncia. Discorro sobre como a 

realização deste trabalho pode contribuir para a investigação das pistas acústicas 

relevantes de serem consideradas no processo de ensino-aprendizagem de 

pronúncia de LI por falantes cuja língua materna é o Português Brasileiro.  

                                            
2 A inspeção espectrográfica é efetuada por meio de espectrogramas. Espectrogramas são 
representações gráficas de fala em que o tempo aparece na abscissa, a frequência na 
ordenada e a intensidade no contraste entre claro e escuro ou entre cores. São usados para 
analisar dinamicamente a densidade espectral de energia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Questões de pronúncia e inteligibilidade em contexto de Inglês como 
língua estrangeira 

 

 Pensar sobre pronúncia e inteligibilidade de uma LE é umas das grandes 

preocupações do ensino de uma língua estrangeira. Já é sabido que não pronunciar 

bem um idioma pode interferir na inteligibilidade e muitas vezes atrapalhar a 

comunicação entre falantes. Ainda que muitos livros didáticos deixem a desejar no 

que tange ao ensino de pronúncia, todos sabemos que alertar aprendizes para a 

pronúncia é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. Segundo 

pesquisa desenvolvida por Piccin (2003) sobre livros didáticos de ensino de língua 

inglesa, os dados apontam que não há grande preocupação com o ensino da 

habilidade de pronúncia, pelo menos nos livros escolhidos para sua pesquisa. Ainda 

hoje é possível perceber que ensinar pronúncia parece ser um ponto muito sensível 

para muitos educadores. Piccin ressalta que a globalização aproximou os falantes e 

a preocupação dos aprendizes em galgar uma pronúncia próxima da de um nativo 

deixou de ser o alvo da aprendizagem. No entanto, Piccin também aponta para o 

fato de que muitos alunos buscam viver e estudar no exterior visando aperfeiçoar o 

aprendizado de uma LE e quiçá melhorar a pronúncia.   Neste sentido, entender a 

relação entre pronúncia e inteligibilidade foi a motivação para o desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

 Uma das grandes preocupações dos aprendizes brasileiros ao aprender um 

idioma estrangeiro é sotaque estrangeiro. Segundo Derwing e Munro (2005), o 

fenômeno a que chamamos de sotaque estrangeiro é um aspecto complexo da 

língua que afeta falantes e ouvintes na produção e percepção e, consequentemente, 

na interação social. Derwing e Munro ressaltam que embora o sotaque em L2 tenha 

sido tópico de discussão e especulação por longas datas, somente nas últimas 

décadas se viu um esforço sistemático em investigar seu impacto na comunicação.  

 Derwing e Munro (2005) asseveram que estudos empíricos são essenciais 

para melhorar nosso entendimento sobre a relação entre o ensino de sotaque e 

pronúncia. Contudo relatam que o estudo de pronúncia tem sido marginalizado no 
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âmbito da LINGUÍSTICA APLICADA. Segundo eles, uma extensa literatura tem sido 

publicada no periódicos focados em produção de fala, citando o Journal of the 

Acoustical Society of America, o Journal of Phonetics e o Language and Speech. No 

entanto, apontam que esses trabalhos são raramente citados ou interpretados em 

publicações voltadas para a orientação docente. Ressaltam que pesquisadores 

talvez não tenham noção da existência desta literatura, em parte,  por estar 

inacessível àqueles sem conhecimento especializado em Fonética e também por 

seu uso não ser visto com certa praticabilidade uma vez que muitos trabalhos 

permanecem restritos ao laboratório.  

 Neste sentido, acredito que estudar questões de pronúncia e inteligibilidade 

baseado somente em aspectos fonéticos, cujos propósitos visem uma análise de 

falhas de produção e percepção sem que haja uma relevância social, ou seja sem 

que os efeitos de pesquisas nesta área alcancem os aprendizes e educadores, seria 

um desperdício científico. Nesta mesma linha de pensamento, é preciso que estudos 

como este, desenvolvidos no âmbito da LINGUÍSTICA APLICADA, respeitem e 

tenho seu foco na aplicabilidade de seus resultados ao publico que mais lhes 

interessa: os educadores atuantes no ensino de línguas.  

A fundamentação teórica que sustenta a discussão das questões de 

pronúncia que podem afetar a inteligibilidade nesta pesquisa é o Speech Learning 

Model (FLEGE, 1995) (doravante SLM)3. Para Flege os mecanismos e processos 

pertinentes  ao aprendizado do sistema sonoro de uma língua materna4, incluindo-se 

a formação de categorias, permanece intacta durante toda a vida e pode ser 

aplicada ao aprendizado de uma língua estrangeira. 

 O modelo SLM possibilitou que a aquisição de pronúncia e o desempenho 

dos sujeitos da pesquisa quanto à pronúncia de Inglês como língua estrangeira 

fossem observados com base em uma perspectiva teórica. O modelo SLM oferece 

subsídios que promovem uma compreensão das dificuldades que aprendizes 

enfrentam no percurso do aprendizado de um idioma estrangeiro. Seja do ponto de 

vista da faixa etária em que se encontram no inicio da aprendizagem, ou das 

dificuldades em perceber determinadas configurações articulatórias necessárias 

                                            
3 O Speech Learning Model (FLEGE, 1995) é um modelo criado por Flege que visa auxiliar a 
compreensão das dificuldades apresentadas no processo de aquisição de uma LE 
4 Optei por utilizar língua materna ao invés de L1 como no original de Flege,1995. 
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para a produção de sons, cujas características não são equivalentes às dos sons da 

língua materna.  

 Neste sentido o objetivo principal da escolha deste modelo para esta 

pesquisa é sustentar as discussões sobre as dificuldades na aquisição de pronúncia 

que caracterizam o sotaque estrangeiro (fala em inglês por sujeitos brasileiros nesta 

pesquisa). O modelo permite que se aponte as dificuldades que os sujeitos desta 

pesquisa enfrentaram em ajustar o aparelho fonador durante a fala em inglês, caso 

seja detectado que houve interferência da pronúncia na inteligibilidade.  

 Do ponto de vista perceptivo, esta pesquisa busca observar com que grau de 

dificuldade os juízes nativos de LI avaliaram a pronúncia dos sujeitos desta 

pesquisa. Levando em consideração que ao julgar um sotaque estrangeiro há uma 

infinidade de aspectos que contribuem para a avaliação recorro a Derwing e Munro 

(2005), que asseveram que o uso dos julgamentos de ouvintes na avaliação de fala 

de língua estrangeira não é algo isento de problemas. Suas respostas a um 

enunciado podem ser influenciadas por fatores tais como sua experiência com 

pronúncias com sotaque ou preconceitos pessoais contra determinados sotaques ou 

vozes5. Portanto, tais avaliações possuem algum grau de subjetividade. Neste 

sentido, ainda que esta pesquisa intencione registrar julgamentos imparciais sobre a 

pronúncia dos sujeitos, vale apontar que esses julgamentos podem ser influenciados 

por fatores de natureza pessoal, que de alguma maneira, afetem os julgamentos.  

 

2.2 Questões de fala 

 

 Este trabalho trata de questões relacionadas à fala no que diz respeito à sua 

produção e percepção e para tanto se faz necessário mencionar seus aspectos 

inerentes. Dessa forma, neste segmento apresento considerações sobre  aspectos e 

variações da fala e abordo o enfoque das perspectivas fonológica, Fonética, 

fonético-fonológica e fonético-acústica.  

 O ato de fala não pressupõe que o falante conheça todos esses processos 

uma vez que todos eles acontecem de forma natural e orgânica. No entanto, para 
                                            
5 O pesquisador entende vozes no contexto de Dewring e Munro (2005) como sendo 
qualidade vocal. Ressalta porém que não foi possível averiguar se foi este o sentido que os 
autores supra citados pretendiam passar. 
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que as discussões desenvolvidas neste trabalho alcancem a compreensão que se 

espera, faz-se imprescindível  que se tenha uma noção dos processos que 

envolvem a fala e a sua compreensão. 

 

2.2.1 Fala: produção, percepção e representação linguística 

 

 A fala articulada é, sem dúvida, uma característica que distingue os seres 

humanos de outros animais. Segundo Laver (1994, p. 1) 

 

    Speech is our most human characteristic. It is the most highly 

    skilled muscular activity that human beings ever achieve,  

    requiring the precise and rapid co-ordination of more than  

    eighty different muscles, many of them paired.  

 

Em seus aspectos fisiológicos a produção da fala se dá nas câmaras 

iniciadoras da corrente de ar, por exemplo, os pulmões, que põem esta corrente de 

ar em movimento. Esta corrente de ar inicia um percurso pelos brônquios, traqueia e 

pregas vocais percorrendo a cavidade bocal até atingir o ar externo e se propagar 

por um meio elástico, como o ar ou a água,  até atingir os ouvidos dos ouvintes. 

Durante este percurso a corrente de ar ao passar pelas pregas vocais, constitui um 

som vozeado quando as pregas vibram, ou um som não vozeado quando as pregas 

não vibram. 

 O aspecto articulatório da fala está relacionado aos obstáculos que os sons 

vozeados ou não vozeados encontram durante o percurso pelas cavidades 

ressoadoras. Os responsáveis por esses obstáculos são os articuladores, ou seja a 

língua, a úvula, os alvéolos, os palatos mole e duro, os dentes e os lábios. 

 Os sons da fala são, portanto, o resultado das modificações que a corrente de 

ar sofre em níveis laríngeo e supralaríngeo para depois irradiar-se por um meio 

elástico como o ar ou a água. 

 O ser humano é capaz de produzir uma infinidade de sons por meio do 
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mecanismo descrito nesta seção, mas o que seria desses sons se o ser humano não 

fosse capaz de ao percebê-los, decodificá-los? 

 Neste sentido, a percepção dos sons viabilizada por um processo de 

propagação pelo meio elástico e a capacidade de decodificar cada um dos sons que 

atinge os ouvidos é o que completa o processo altamente complexo a que se referiu 

Laver (1994). Segundo Johnson (2003), vários tipos de eventos no mundo produzem 

a sensação de som. A exemplo da descrição de Johnson, temos batidas de portas, 

violinos, vento e as vozes humanas. Todos estes eventos envolvem algum tipo de 

movimento. Estes movimentos causam flutuações de pressão no ar ou em qualquer 

outro tipo de meio acústico como a água. Quando estas flutuações de pressão 

atingem os tímpanos, o sistema auditivo os converte em impulsos nervosos que são 

traduzidos como sensações que entendemos como som.  

 Para que tais flutuações de pressão possam atingir seu alvo uma onda 

sonora é gerada. Uma onda sonora é, portanto, um registro destas flutuações que o 

sons produzem durante um período de tempo. 

 A produção dos sons está condicionada às modificações que o falante efetua 

no trato vocal, por meio da dinâmica que envolve as pregas vocais e os articuladores 

e provoca várias configurações. Já a percepção está condicionada ao meio acústico 

que permite que os sons viajem, por meio de uma onda sonora, até o ouvinte. Uma 

vez que a onda sonora alcança os ouvidos, o sistema auditivo do receptor entra em 

ação e a transforma em impulsos nervosos permitindo que os sons sejam 

percebidos e decodificados.  

 Dado esse processo de produção, transmissão e percepção dos sons pode-

se entender como funciona, fisiológica e fisicamente a fala. No entanto, o que leva 

um falante a produzir determinado som e o ouvinte, a partir da percepção, a 

decodificar o que este som significa?  

 Segundo Andrade e Viana (1991) a produção e a percepção da fala por um 

falante/ouvinte assentam, além disso, no conjunto de conhecimentos da língua que 

esse falante/ouvinte interiorizou. Para que uma simples emissão de um som seja 

produzida e percebida, ambos falante/ouvinte devem conhecer esse som. O 

conhecimento dos sons de uma língua, quando compartilhado por falante e ouvinte é 

o que permite a ambos reconhecer um som como jarro, que existe por exemplo na 
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língua portuguesa e, não reconhecer jurro, que não existe no inventário deste 

idioma.  

 Para se considerar essas questões de representação linguística recorro à 

visão saussuriana, a qual defende que só há comunicação quando se dá a 

associação intelectual da imagem acústica (significante) ao conceito (significado). 

Todo o processo todo o processo de produção e percepção dos sons da fala só fará 

sentido, tanto para o falante como para o ouvinte, quando ambos se apropriaram da 

língua à qual os sons utilizados na comunicação pertencem.  

 Castilho (2010, p. 71) expressa em cinco enunciados a cadeia da fala 

segundo a visão saussuriana.: 

 

(i) na mente de A, formula-se um conceito a que se associa uma 
 imagem acústica;  
(ii) o cérebro de A, transmite aos órgãos fonadores um impulso 
 correspondente à imagem acústica;  
(iii) as ondas sonoras vão da boca ao ouvido de B;  
(iv) em B, a excitação captada pelos ouvidos corre ao cérebro; 
(v)  no cérebro de B, associa-se  psiquicamente a 
 imagem acústica correspondente, no processo decodificação. 

 

  Tendo em vista que o objetivo principal deste estudo é verificar a relação 

entre pronúncia e inteligibilidade de LI como LE, entender o processo de produção, 

percepção e representação linguística é primordial para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 Após haver tocado na questão do processo de produção, percepção e 

representação linguística, é preciso discorrer sobre como a inteligibilidade é 

entendida para este trabalho. 

 A inteligibilidade compreende uma variedade de aspectos fonéticos, acústicos 

e perceptivos que vão além de entender ou não o que foi produzido pelo falante e o 

que foi percebido pelo ouvinte.  

 Field (2005) ressalta que por mais ou menos 30 anos a inteligibilidade foi 

reconhecida como um objetivo apropriado para o ensino de pronúncia e no entanto 

muito pouco se sabe sobre os fatores que fazem com que a pronúncia de um 

aprendiz seja inteligível ou não. Na década de 40 Abercrombie (1949) argumentou 
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que para a maioria dos aprendizes uma pronúncia confortavelmente inteligível era 

suficiente. Algumas décadas adiante percebeu-se que a pronúncia com sotaque 

estrangeiro era vista por nativos com certo preconceito, o que culminou em muitos 

programas de redução de sotaque. O foco em uma pronúncia foi substituído, por um 

tempo, pelo aprimoramento de estruturas gramaticais. O fato é que muitos estudos 

foram desenvolvidos mas o impasse sobre os efeitos da língua materna permanece 

questionável .  

 Segundo Munro e Derwing (2006) o objetivo principal da maioria dos 

aprendizes de uma língua estrangeira é ser entendido neste idioma por um número 

abrangente de interlocutores em uma variedade ampla de contextos.  Neste mesmo 

estudo, estes autores ressaltam que ainda que um sotaque não nativo possa, às 

vezes, interferir nesse objetivo, pesquisadores e professores de uma língua 

estrangeira têm consciência de que este sotaque não necessariamente age como 

uma barreira para a comunicação. 

 Munro e Derwing (2006) apontam que mesmo as pronúncias com forte 

sotaque, às vezes, podem ser perfeitamente inteligíveis e que problemas de 

natureza prosódica parecem ser muito mais importantes para a perda de 

inteligibilidade do que problemas relacionados à articulação dos segmentos. Neste 

sentido, seguindo a linha de pensamento de Munro e Derwing, este trabalho entende 

que a inteligibilidade e compreensão estão relacionadas a um número de outras 

dimensões que as tornam aspectos muito mais complexos.  

 Field (2005,) ressalta que o primeiro desafio em falar sobre inteligibilidade é a 

dificuldade em definir o termo propriamente dito. Para Smith e Nelson (1985 APUD 

FIELD, 2005, p. 400) os termos inteligibilidade e compreensão são frequentemente 

usados intercaladamente e sugerem que se restrinja inteligibilidade ao 

reconhecimento das formas de palavras e discursos e compreensão à construção do 

significado. 

 Distinção semelhante foi adotada por Munro e Derwing (1997) para quem 

inteligibilidade é medida pela habilidade dos juízes em transcrever as palavras de 

um discurso e compreensão pela avaliação geral do quão fácil se pode entender um 

dado falante.  

 Neste sentido, este trabalho, cujo objetivo principal é verificar a relação entre 
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pronúncia e inteligibilidade, entende inteligibilidade como sendo mescla da visão de 

Smith e Nelson(1985), Munro e Derwing (1997). Para esta pesquisa a inteligibilidade 

avaliada pelos juízes está centrada no quanto eles puderam “transcrever”6, ou seja, 

decodificar as palavras dos enunciados ouvidos e consequentemente, ainda que não 

se mencione em detalhe neste trabalho, a compreensão geral da produção dos 

sujeitos.  

 

2.2.2 Sobre o estudo da fala: as perspectivas fonológica, fonética e fonético-

fonológica 

 

 Nesta seção abordo algumas das perspectivas fonológica, fonética e fonético-

fonológica visando discorrer sobre o estudo da fala.  

 Uma das formas de linguagem mais utilizadas para a comunicação é a fala. 

Esta pesquisa visa observar a fala de brasileiros em contexto de inglês como língua 

estrangeira e para isso se apoia nas perspectivas fonológica, Fonética e fonético-

fonológica. 

 Segundo Mateus, Falé e Freitas (2005 ) a Fonologia é uma área da 

Linguística que estuda os sistemas de sons das línguas, sistemas esses que têm 

correspondência no conhecimento intuitivo e mental que os falantes possuem de sua 

língua. Ainda na visão destes mesmos autores, a Fonologia pode, portanto, 

entender-se como um estudo teórico que abrange as línguas em geral, como um 

estudo aplicado a uma língua particular ou a um grupo de línguas, mas 

fundamentado numa perspectiva teórica. 

 A Fonética é um ramo da Linguística que se ocupa dos sons da fala humana, 

do modo como esses sons são produzidos pelos falantes e como são percebidos 

pelos ouvintes. (ANDRADE e VIANA, 1991) 

 A Fonética estuda as características físicas dos sons da fala, descrevendo os 

seus aspectos articulatórios, acústicos e perceptivos. A Fonologia integra o resultado 

das investigações Fonéticas, mas está focada no estabelecimento da organização 

                                            
6 O termo transcrição foi utilizado aqui como “transcrever mentalmente”. Ainda que não se 
tenha imposto aos juízes restrição nenhuma em transcrever de foram escrita o enunciado 
ouvido.  
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em sistema dos elementos fônicos. A Fonologia desenvolve métodos e técnicas para 

determinar a função linguística dos elementos sonoros. A Fonética descreve os 

aspectos físicos e fisiológicos dos sons das línguas. A Fonologia levanta hipóteses 

sobre a relação dos sistemas de sons com os processos de produção da fala 

(MATEUS; FALÉ; FREITAS, 2005). 

 Segundo Maia (2003), combinar critérios físicos e psicológicos para 

determinar as identidades que lhe interessam é o que faz a Fonética, a ciência da 

fala em sentido estrito. A Fonética estuda os sons que, dentre aqueles que o 

aparelho vocal humano pode produzir, são passíveis de serem usados na 

comunicação linguística. Maia ressalta que na fala como no mundo nenhum som é 

exatamente idêntico a outro e que entretanto isso não impede que sons fisicamente 

semelhantes se agrupem em classes que podem servir como base para uma 

identidade psicológica. A exemplo disso, Maia nos diz que ainda que não se 

perceba, o “p” no vocábulo “pá” e o no vocábulo “pé” são fisicamente diferentes, 

porque os movimentos dos articuladores na passagem da consoante à vogal são 

muito diferentes. Essa diferença, porém, não é foneticamente relevante, pois, na 

medida em que é praticamente inaudível, torna-se improvável que qualquer língua a 

escolha para desempenhar funções comunicativas. 

 Para Maia (2003),  a Fonologia é a ciência das facetas comunicativas da fala , 

pois sua tarefa, é combinar critérios comunicativos de identidade aos critérios físicos 

e psicológicos da Fonética. Para a Fonologia, uma mesma diferença Fonética pode 

desempenhar papéis muito diferentes em línguas diferentes. A exemplo disso, 

podemos nos servir do mencionado por Maia sobre o “t” inicial na palavra “tia”. Em 

português, temos um fonema /t/ e os alofones [t] e [tʃ]. Em inglês /t/ e [tʃ] são 

fonemas. Neste sentido, a definição de Maia sobre a Fonética é muito esclarecedora 

para esta pesquisa, uma vez que esta buscou verificar se na eventual possibilidade 

de algumas das produções dos sujeitos brasileiros analisados diferirem das 

produções desejadas na língua inglesa, a inteligibilidade seria comprometida. 

 Mais descrições sobre a  fala, seja do ponto de vista da produção, percepção 

ou da representação linguística, podem ser encontradas em obras como as de Laver 

(1994), Johnson (2003), Fant 1960, Saussure (1972), Ladefoged (2003) etc. No 

entanto, para esta pesquisa ressalto Motta Maia, tanto por ser sua obra uma das 

mais atuais, quanto pela descrição abrangente e ao mesmo tempo pelo caráter 
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didático com que descreve os processos da fala. 

 Em suma, ambas as ciências, Fonética e Fonologia, ocupam-se de explicar 

essa matéria fônica. A Fonologia é a parte da linguística que trata dos sons da fala 

em referência às funções que eles exercem no sistema de uma língua dada, ao 

passo que a Fonética tem como tarefa a investigação dos sons da fala, de um ponto 

de vista puramente físico e psico-acústico (JAKOBSON, 1972). 

 Até o surgimento em 1986 da proposta da Fonologia Articulatória (FAR) por 

Browman e Goldstein, essa visão que distancia o escopo da Fonética do da 

Fonologia imperou. Na FAR a unidade básica da Fonologia é o gesto, considerado 

como uma unidade abstrata e que remete explicita e diretamente aos movimentos 

dos articuladores. Nesse tipo de Fonologia, a noção abstrata de gesto substitui a 

noção de fonema. Com a FAR o fosso que havia entre a Fonologia e Fonética deixa 

de existir para dar lugar a uma visão integrada dos processos da fala.  

 

2.2.3 Fonética Acústica 

 

 O presente trabalho apoia-se em inspeção acústica dos dados de fala. Albano 

(2003) argumenta que a Fonética é um instrumento que nos ajuda a ouvir e que às 

vezes necessitamos de aparelhos para ouvir diferenças entre sons. Pontua que não 

ouvimos só com os ouvidos, mas, também, com os olhos e o tato. Nesse sentido os 

instrumentais utilizados na análise fonético-acústica têm uma contribuição a fazer 

pela visualização de fala que possibilitam. 

 A Fonética se subdivide em três grandes áreas: Fonética acústica, 

articulatória e perceptiva. A análise das produções proferidas pelos sujeitos desta 

pesquisa que apresentaram falhas de produção de fala foram analisadas por meio 

da Fonética acústica e portanto cabe nesta seção discorrer sobre esta área. 

 Segundo Llisterri Boix (1991), a Fonética acústica trata das propriedades 

físicas dos sons da fala, considerando-os como ondas sonoras. Estas propriedades 

derivam do modo como são produzidas, ou seja, dos movimentos que acontecem no 

trato vocal e que permitem, tanto sua produção como percepção. Llisteri Boix (1991) 

ressalta que atualmente conhecemos bem as características acústicas das principais 
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classes de sons e dispomos de técnicas de análises cada vez mais sofisticadas. 

Contudo, explicar a relação entre as ondas sonoras e as mensagens que estas 

ondas transmitem, continua sendo uma tarefa difícil. 

 Listerri Boix (1991), destaca que os estudos atuais estão centrados na 

determinação dos elementos invariantes que permitem perceber, do ponto de vista 

acústico, sons distintos como sendo equivalentes, a exemplo a mesma vogal 

pronunciada por um homem, uma mulher ou uma criança. O interesse pela Fonética 

acústica aumentou com o surgimento das técnicas de sínteses e reconhecimento de 

voz e sua aplicação à comunicação falada entre o homem e os computadores, uma 

vez que tais operações não são possíveis sem um conhecimento detalhado das 

propriedades acústicas dos sons da fala. 

 O desenvolvimento teórico da Fonética acústica está relacionado ao 

desenvolvimento de tecnologias para a análise de fala. Os instrumentais de análise 

de fala permitem a representação da fala por meio de gráficos tais como a forma de 

onda sonora, traçado de frequência fundamental e o espectrograma de banda larga.

 A onda sonora é o registro das flutuações de pressão exercidas no meio 

elástico, como o ar, e que produzem som. A Fonética acústica a define em termos 

de frequência – número de vezes que um padrão se repete em um dado intervalo de 

tempo – e amplitude (C-D) – o desvio máximo de variação de pressão em relação à 

pressão atmosférica. À repetição de um padrão chamamos de ciclo (A-B). O 

intervalo de tempo para cada ciclo é chamado de período. 

 

Figura 1 – Exemplo de onda sonora 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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 O espectrograma de banda larga  é uma representação gráfica dos sons da 

fala, no qual a ordenada corresponde à frequência, a abscissa, ao tempo e a escala 

de contrastes de cinzentos claros e escuros, à amplitude dos componentes 

espectrais. 

 A frequência é medida em Hz, a duração em milissegundos e a intensidade 

em decibéis. Na figura 2, apresentamos um exemplo de gráfico de forma da onda, 

de traçado de frequência fundamental (F0) e de espectrograma de banda larga, 

extraídos com o software PRRAT7 utilizado para as tarefas de inspeção fonético-

acústica do corpus deste trabalho. 

Figura 2. Forma de onda, F0 e  espectrograma de banda larga 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

2.2.4 Fala e variação no escopo da socioFonética 

 

 Segundo Thomas (2011) a Sociofonética é intrinsicamente empírica e, como 

tal, seus objetivos estão associados a métodos empíricos, ou seja, vê a língua como 

algo que deva ser observada para ser entendida e geralmente entende que 

hipóteses devam ser acompanhadas de coleta de dados. Ainda, a Fonética é o 

aspecto da língua mais fácil de se observar por ser algo fisicamente mensurável e 

assim sendo, a Sociofonética tem na Fonética a sua porta de entrada à língua. No 

entanto, sociofoneticistas vêm variações e mudanças como a propriedade mais 

fundamental da língua; falantes se ajustam ao meio por meio da implementação de 

                                            
7 PRAAT – Software livre desenvolvido na universidade de Amsterdam por Paul Boersma e 
David Weenink. Este programa permite a gravação, manipulação e produção de gráficos e 
espectrogramas de fala. 
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ajustes. As propriedades Fonéticas oferecem aos falantes mais parâmetros de 

variação que qualquer outro campo da linguagem. 

 Segundo a Sociofonética, a compreensão das forças cognitivas da fala não 

pode ter como base uma noção estática de língua.  Ao contrário, deve ser baseada 

numa perspectiva de língua inerentemente instável, proporcionando aos falantes 

adaptar-se e acomodar-se à situação social na qual se encontram. 

 Neste sentido, Ur (2012) aponta que é importante que nossos aprendizes 

aprendam o uso do inglês correta e fluentemente de forma que possam transmitir 

suas mensagens por meio dos padrões gramaticais, lexicais, fonológicos e das 

convenções ortográficas. No entanto, algo que mudou é o fato de que essas 

convenções já não significam, necessariamente, que sejam as dos nativos e sim as 

convenções utilizadas pela maioria falantes fluentes e instruídos da língua utilizada 

no âmbito internacional da comunicação.  

 Para a Sociofonética os estilos são partes integrantes no que diz respeito a 

como a língua é internalizada. A natureza da variação linguística está interconectada 

com a significação social.  Ao invés de focar em como a variação da língua e 

formação de estilos de fala são meios para a construção da significação social, a 

Sociofonética aponta para como estilos de fala, com seus significados sociais 

inerentes, são o caminho para entender como a língua é estruturada. 

 Neste sentido, a variação de pronúncia dos sujeitos desta pesquisa pode ter 

suas raízes em aspectos distintos e, portanto, tornam-se sujeitos que oferecem 

objetos de observação muito abrangentes para esta pesquisa. A variação existente 

entre eles possibilita uma comparação expressiva para a relação de pronúncia e 

inteligibilidade.  
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2.3 Aprendizagem de fala:  Modelo SLM – Speech Learning Model 

 

 O modelo SLM, Flege (1995), foi desenvolvido para discutir questões  teóricas 

de aquisição de sons em uma LE por de falantes bilíngues8 que já faziam uso da 

desse idioma por muitos anos e não os aprendizes iniciantes. Consiste de 

postulados e hipóteses que permitem acessar aspectos inerentes à aquisição de L1 

e L2.  

 A versão do SLM utilizada para esta pesquisa está pautada em 4 postulados 

e 7 hipóteses. A seguir,  o quadro de Flege (1995, p. 239): 

 

                                            
8 O termo bilingue na obra de Flege (1995) não foi especificado. No entanto, há indícios em 
sua obra de que os bilingues mencionados aprederam a L2 na adolescencia e  na fase 
adulta.  
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Quadro 1 –  Postulados e hipóteses do SLM (Speech Learning Model) 

 
Fonte: Postulates and hypotheses forming a speech-learning model (SLM) of second 
language sound acquisition (FLEGE, 1995, p. 239). 
 
 

Postulates 

P1 The mechanisms and processes used in learning the L1 sound system,  including 
 category formation, remain intact over the life span, and can  be applied to L2 
 learning. 

P2 Language-specific aspects of speech sounds are specified in long-term  memory 
 representations called phonetic categories. 

P3 Phonetic categories established in childhood for L1 sounds evolve over  the life 
 span to reflect the properties of all L1 or L2 phones identified as  a realization of 
 each category. 

P4 Bilinguals strive to maintain contrast between L1 and L2 phonetic  categories, which 
 exist in a common phonological space. 
 

Hypotheses 

H1 Sounds in the L1 and L2 are related perceptually to one another at a  position 
 sensitive allophonic level, rather than at a more abstract  phonemic level. 

H2 A new phonetic category can be established for an L2 sound that  differs phonetically 
 from the closest L1 sound if bilinguals discern at  least some of the phonetic 
 differences between the L1 and L2 sounds. 

H3 The greater the perceived phonetic dissimilarity between an L2 sounds  and the 
 closest L1 sound, the more likely it is that phonetic differences between the 
 sounds will be discerned. 

H4 The likelihood of phonetic differences between L1 and L2 sounds, and  between 
 L2 sounds that are noncontrastive in the L1, being discerned decreases as AOL 
 increases. 

H5 Category formation for an L2 sound may be blocked by the mechanism  of 
 equivalence classification. When this happens, a single phonetic  category will be 
 used to process perceptually linked L1 and L2 sounds  (diaphones). Eventually 
 the diaphones will resemble one another in  production. 

H6 The phonetic category established for L2 sounds by a bilingual may  differ from 
 a monolingual’s if: 1) the bilingual’s category is “deflected”  away from an L1 category 
 to maintain phonetic contrast between  categories in a common L1-L2 
 phonological space; or (2) the bilingual’s representation is based on different 
 features, or feature weights, than a  monolingual’s.   

H7  The production of a sound eventually corresponds to the properties 
 represented in its phonemic category representation. 
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 O modelo SLM oferece um panorama abrangente que permite entender as 

dificuldades enfrentadas pelos aprendizes de L2.  No entanto, esta pesquisa se 

apoia, somente,  em alguns postulados e algumas hipóteses, os quais considero 

relevantes para a discussão proposta pelo pesquisador.  

 A fase da idade crítica (FLEGE 1995-1999) é, sem dúvida, uma das mais 

significativas evidências para que se possa compreender o porque de um aprendiz 

adulto encontrar tantas barreiras no aprendizado de pronúncia. Uma analogia para 

exemplificar como a idade influencia neste aprendizado é a ginástica olímpica. A 

menos que se iniciem os exercícios necessários para esta modalidade esportiva 

durante a infância, o desempenho não será satisfatório. Durante a infância a 

elasticidade dos membros do corpo humano é maior que na fase adulta. Com o 

aparelho fonador acontece o mesmo. O aprendiz adulto encontra dificuldades em 

ajustar o aparelho fonador para produzir determinados sons, pois este já está 

condicionado à realização dos sons pertencentes à L1. 

 Além disso, a capacidade de diferenciar os sons da L1 e da LE que não são 

contrastantes também diminui conforme a idade do aprendiz aumenta. Segundo 

Flege (1995), ainda que a idade exerça forte influência sobre essa capacidade de 

diferenciação dos sons, o aprendiz permanece apto a exercê-la durante toda sua 

vida. Essa capacidade está diretamente relacionada a aspectos específicos da fala 

que ficam registrados como representações na memória Fonética formada durante o 

desenvolvimento da L1. A essas representações dá-se o nome de categorias 

Fonéticas.  

 Argumento na mesma direção apontada por Flege (1995), é apresentado por 

Jamieson (1995) que defende a ideia de que com a idade não se perde  a 

capacidade de discriminar sons em L2, mas o que se perde é a atenção às pistas 

Fonéticas que não são importantes para distinguir sons na L1.  

 O modelo SLM aponta que aprendizes de uma L2 podem falhar em discernir 

as diferenças Fonéticas entre pares de sons da L2 ou entre os sons da L2 e L1, 

porque sons distintos na L2 são “assimilados” a uma única categoria, sem que sejam 

percebidas características Fonéticas dos sons da L2 relevantes para a sua 

diferenciação.  
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  Ainda segundo Flege (1995), falantes bilíngues têm dificuldades em manter o 

contraste entre as categorias  da L1 e L2, que coexistem num espaço fonológico em 

comum. 

 Se tomarmos, por exemplo, o contraste entre /p/ e /b/ no Português e no 

Inglês, constataremos que no Português o pré-vozeamento antes da soltura da 

obstrução total formada pelos lábios em contato é importante para diferenciar o som 

vozeado do não vozeado. No Inglês, dada a presença de aspiração na produção do 

/p/ em início de sílaba, o pré-vozeamento não é crucial para a distinção do contraste 

vozeado/não vozeado. 

 Ainda no mesmo modelo SLM, Flege (1995) apresenta hipóteses que 

contribuem para agravar as dificuldades de adaptação à pronúncia da L2 aprendida. 

Segundo Flege (1995), em H1, os sons da L1 e da L2 se relacionam 

perceptivamente, muito mais, em um nível alofônico do que em um nível fonêmico 

abstrato.  

 Flege (1995) ressalta a importância de se estabelecer uma nova categoria 

Fonética para os sons da L2 que se assemelham com os da L1, pois se o aprendiz 

associar uma classe de som da L2 a uma não equivalente na L1, isso resultará no 

bloqueio da formação de uma nova categoria de som. Por exemplo, o fonema /ɵ/, se 

associado a /s/, /f/ ou /t/, impedirá a formação de uma categoria nova. Esse tipo de 

equivalência entre classes de sons interfere na relação entre produção percepção e 

ambas serão prejudicadas. 

 

2.4 O escopo teórico e sua plausibilidade 

 

 O escopo teórico deste trabalho foi selecionado com o objetivo de 

fundamentar teoricamente as discussões sobre a relação entre pronúncia e 

inteligibilidade em contexto de inglês como língua estrangeira, subsequentemente 

apresentadas na seção 4.    

 Por envolverem questões de fala, fez-se relevante tocar nos aspectos de 

produção, percepção e representação linguística.  Tratar desses aspectos implica 

em discorrer sobre os estudos da fala, como as perspectivas fonológica, Fonética e 
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fonético-fonológica.  

 Por tratar da relação entre pronúncia e inteligibilidade, fez-se necessário 

trazer à composição do trabalho uma explanação da Fonética acústica e devido à 

composição heterogênea do grupo de sujeitos, foi importante que questões de fala e 

variação fossem trazidas à discussão. 

 Dessa forma fundamentado, este trabalho apresenta a seguir os 

procedimentos metodológicos que orientaram o seu desenvolvimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho, se insere na LA, haja vista seu caráter indisciplinar no que 

tange a apoiar-se em teorias linguísticas como a Fonética e a Fonologia, a acústica 

–inserida no campo da física –, a Sociolinguística e Sociofonética. No diálogo com 

tais teorias, este trabalho preocupa-se com situações reais de uso da língua, ou 

seja, circunstâncias nas quais a inteligibilidade pode ser comprometida por uma 

pronúncia falha. 

 Para cumprir com o objetivo deste trabalho – verificar a relação entre 

pronúncia e inteligibilidade –  a  metodologia de pesquisa adotada para esse estudo 

é de cunho experimental (LLISTERRI, 1991): utiliza instrumentos de laboratório em 

suas análises e engloba uma avaliação perceptiva efetuada por juízes, falantes 

nativos da língua inglesa (doravante JN) de gravações efetuadas pelos SB falantes 

proficientes de Inglês como língua estrangeira e sujeitos nativos de língua Inglesa 

(doravante SN).  

 A avaliação perceptiva se deu por meio da escuta das gravações efetuadas 

pelos SB e SN e pelo registro das impressões dos Juízes sobre estas no que tange 

a quatro descritores de diferencial semântico: Hard/Easy Understanding, Sounds 

Artificial/Natural, Inaccurate/Accurate Intonation, Strong/Subtle Foreign Accent. 

 As respostas das avaliações foram computadas e distribuídas em diversas 

tabelas Excel9 com o intuito de identificar os enunciados mais representativos no que 

diz respeito aos quatro descritores acima mencionados e para a confecção de 

gráficos comparativos. 

 Os enunciados que apresentaram maior dificuldade em relação à 

inteligibilidade foram sequencialmente interpretados quanto aos fatores potenciais 

que determinaram essa dificuldade com base na inspeção acústica dos dados por 

meio de uma inspeção das características fonético-acústicas dos segmentos nas 

produções do SB e do SN. 

 A última etapa da pesquisa consistiu de uma reflexão sobre as características 

identificadas pela análise fonético-acústica com base no Modelo SLM de Flege 

(1995). Este modelo possibilitou apontar as possíveis causas para os ajustes falhos 
                                            
9  Excell: Programa computacional, parte do pacote Office for Windows, do Sistema 
Operacional Microsoft Windows.  
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da pronúncia dos sujeitos identificados e posteriormente refletir de que forma possa 

ter comprometido a inteligibilidade. 

 

3.1 Corpus 

 

 O corpus da pesquisa compreende um monólogo extraído do livro American 

Accent Guide Lujan e Walla ( 2004: 12), em língua Inglesa,  que detalha a uma 

rotina de exercícios físicos  adotado pelo narrador. Esse monólogo é composto de 

termos do cotidiano utilizado no contexto da narrativa.  

 O corpus contempla sons que não ocorrem no inventário fonêmico da língua 

portuguesa, variedade brasileira, (doravante PB), tais como /θ/, /ŋ/, /ɪ/, /əә/, alofones 

que também não ocorrem em PB, como, por exemplo, [ ph ], [ kh], [th] e [t-], e fonemas 

que apresentam distribuição diferenciada em PB, tais como, / ɲ /, /d/ etc. Há também 

contextos fonéticos que fazem emergir em língua inglesa processos diferenciados 

dos da língua portuguesa, como em “get out”, “let me”  e “as early”. 

 As gravações desse corpus pertencem ao acervo do Laboratório Integrado de 

Análise e Cognição (LIAAC). 

O referido monólogo consiste do texto ilustrado no quadro abaixo: 

Quadro 2 – Monólogo do corpus 
 

 
 

Fonte: American accent guide, Lujan e Walla (2004: 12) 

 

 

 

How do I stay fit? Let me see. 

First, I try to get out of bed as early in the morning as possible. 

Then, I find the leash for the dog, because I find that having a work- out partner can 
be very beneficial, if you know what I mean.  

Now comes the actual exercise, usually jogging a couple of miles. 

My jogging partner, my dog, leads the way and before long the whole thing is history, 
which sounds much better than pre-history. 

Anyway, that’s my daily fitness routine or rather, my almost daily fitness routine.  
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3.1.1 Gravação do Corpus 

 

 A gravação do corpus foi efetuada no ano de 2007 por ocasião da pesquisa 

Questões de prosódia: Uma investigação, com apoio de instrumentais de análise 

fonético-acústica, dos padrões entoacionais de falantes bilíngues brasileiros e norte-

americanos (MAUAD, 2007), nas dependências do Estúdio de Rádio e TV da 

PUC/SP sob supervisão do técnico Ernesto Foschi. O computador que captou o 

registro acústico tem as seguintes características: Pentium III, com 256 Mb de 

memória RAM, 2Hd de 20 Gb cada e processador 700MHZ. Durante a gravação foi 

utilizado o microfone Sennheiser e835, mesa Shune M267, placa de aúdio Delta 44  

e software SOUND Forge 6.0 em uma taxa de amostragem de 22,05 KHz. 

 Para a tarefa de gravação do corpus os sujeitos receberam o script para ser 

lido e interpretado em ambiente acusticamente isolado. Foram efetuadas 3 

repetições e a primeira delas foi a escolhida para esta pesquisa. 

 Nesta  pesquisa foram utilizadas gravações do corpus por 11 sujeitos e a 

repetição utilizada foi a primeira. 

 

3.1.2 Sujeitos do corpus da pesquisa 

 

 O grupo de sujeitos do corpus da pesquisa é composto por sete sujeitos 

brasileiros falantes de Inglês como língua estrangeira –SB – e quatro sujeitos nativos 

de Língua Inglesa – SN – , totalizando 11 sujeitos. 

 Ainda que os sujeitos não tenham sido qualificados por níveis, existem 

variações de pronúncia no que diz respeito ao tempo e propósito que cada um deles 

fazem uso da LI. Atenção à variação se deu também ao incluir falantes nativos de LI 

e brasileiros falantes de LI como LE.  

 Os SB são falantes adultos, nascidos no Brasil e que iniciaram sua 

aprendizagem desse idioma na fase da adolescência. Três sujeitos com graduação 

em Letras Português/Inglês e Mestrado em LINGUÍSTICA APLICADA e quatro 

sujeitos com formação em Inglês em escola de idiomas. Os S1, S11 e S9 não têm 

conhecimento da Fonética do inglês, os S2, S5 e S10 têm conhecimento da Fonética 
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do inglês e o S8 é professor de Fonética do inglês.  

 Os SN são falantes adultos nativos de língua Inglesa nascidos nos Estados 

Unidos da América que residiam no Brasil, na época da gravação, por mais de 3 

meses. Todos eles entraram em contato com a língua portuguesa na idade adulta. 

Devido à necessidade única de registrar a fala de nativos de Inglês, durante o 

recrutamento não se priorizou dados sobre sua formação. 

 Para esta pesquisa optei por mesclar SB e SN para verificar a credibilidade 

das avaliações por parte dos juízes, ou seja, se os SN fossem julgados com altos 

graus de “foreign accent”  e dificuldades em relação à inteligibilidade, esses 

julgamentos estariam comprometidos. 

 

3.2 Tarefa de avaliação perceptiva 

 

 Para esta tarefa cada gravação do corpus foi fragmentada em dez 

enunciados com o auxilio do software PRAAT, conforme ilustrado abaixo:  

 1. How do I stay fit? 

 2. Let me see. 

 3. First, I try to get out of bed as early in the morning as possible. 

 4. Then, I find de leash for the dog  

 5. Because I find that having a work-out partner can be very beneficial. 

 6. Now comes the actual exercise. 

 7. Usually jogging a couple of miles. 

 8. My jogging partner, my dog, leads the way 

 9. And before long the whole thing is history, which sounds much better than 

 pre-history 

 10. Anyway, that’s my daily fitness routine or rather, my almost daily fitness 

 routine. 

 

 O resultado desta fragmentação resultou em 110 enunciados, sendo dez de 
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cada sujeito. Os enunciados foram devidamente etiquetados10 conforme as normas 

adotadas pelo LIAAC, cujos parâmetros exigem que se atribua um código para o 

pesquisador, um código para o sujeito e um código para o enunciado. Para esta 

pesquisa adotei o código A88 para a identificação do pesquisador, “S” para sujeito, 

seguido de um numeral que permitiu ao pesquisador identificar o sujeito, “E” para 

enunciado, seguido de um numeral que corresponde ao fragmento sequencial. 

 Após a etiquetagem todos os enunciados foram dispostos em uma planilha de 

Excel na qual foi atribuída uma cor e uma coluna para cada sujeito. A atribuição de 

cores permitiu ao pesquisador identificar o sujeito mais rapidamente e assegurar-se 

de que o mesmo sujeito não aparecesse duas vezes no sorteio que resultou nas 

sequências preparadas para a tarefa de percepção.  

  Os arquivos sonoros sequenciais foram dispostos da seguinte maneira: 

 

Quadro 3a – Codificação pesquisador, sujeito, enunciado 

NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS SONOROS 
A88_S1_E01.wav A88_S2_E01.wav A88_S3_E01.wav A88_S4_E01.wav 
A88_S1_E02.wav A88_S2_E02.wav A88_S3_E02.wav A88_S4_E02.wav 
A88_S1_E03.wav A88_S2_E03.wav A88_S3_E03.wav A88_S4_E03.wav 
A88_S1_E04.wav A88_S2_E04.wav A88_S3_E04.wav A88_S4_E04.wav 
A88_S1_E05.wav A88_S2_E05.wav A88_S3_E05.wav A88_S4_E05.wav 
A88_S1_E06.wav A88_S2_E06.wav A88_S3_E06.wav A88_S4_E06.wav 
A88_S1_E07.wav A88_S2_E07.wav A88_S3_E07.wav A88_S4_E07.wav 
A88_S1_E08.wav A88_S2_E08.wav A88_S3_E08.wav A88_S4_E08.wav 
A88_S1_E09.wav A88_S2_E09.wav A88_S3_E09.wav A88_S4_E09.wav 
A88_S1_E10.wav A88_S2_E10.wav A88_S3_E10.wav A88_S4_E10.wav 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 A etiquetagem consiste de uma codificação atribuída a cada enunciado utilizada para a 
identificação do arquivo. 
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Quadro 3b – Codificação pesquisador, sujeito, enunciado 

NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS SONOROS 
A88_S5_E1.wav A88_S6_E1.wav A88_S7_E1.wav A88_S8_E1.wav 
A88_S5_E2.wav A88_S6_E2.wav A88_S7_E2.wav A88_S8_E2.wav 
A88_S5_E3.wav A88_S6_E3.wav A88_S7_E3.wav A88_S8_E3.wav 
A88_S5_E4.wav A88_S6_E4.wav A88_S7_E4.wav A88_S8_E4.wav 
A88_S5_E5.wav A88_S6_E5.wav A88_S7_E5.wav A88_S8_E5.wav 
A88_S5_E6.wav A88_S6_E6.wav A88_S7_E6.wav A88_S8_E6.wav 
A88_S5_E7.wav A88_S6_E7.wav A88_S7_E7.wav A88_S8_E7.wav 
A88_S5_E1.wav A88_S6_E1.wav A88_S7_E8.wav A88_S8_E8.wav 
A88_S5_E2.wav A88_S6_E2.wav A88_S7_E9.wav A88_S8_E9.wav 
A88_S5_E3.wav A88_S6_E3.wav A88_S7_E10.wav A88_S8_E10.wav 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 3c – Codificação pesquisador, sujeito, enunciado 

NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS SONOROS 
A88_S9_E1.wav A88_S10_E01.wav A88_S11_E01.wav 
A88_S9_E2.wav A88_S10_E02.wav A88_S11_E02.wav 
A88_S9_E3.wav A88_S10_E03.wav A88_S11_E03.wav 
A88_S9_E4.wav A88_S10_E04.wav A88_S11_E04.wav 
A88_S9_E5.wav A88_S10_E05.wav A88_S11_E05.wav 
A88_S9_E6.wav A88_S10_E06.wav A88_S11_E06.wav 
A88_S9_E7.wav A88_S10_E07.wav A88_S11_E07.wav 
A88_S9_E8.wav A88_S10_E08.wav A88_S11_E08.wav 
A88_S9_E9.wav A88_S10_E09.wav A88_S11_E09.wav 

A88_S9_E10.wav A88_S10_E10.wav A88_S11_E10.wav 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

  

 Um vez etiquetados,  todos os arquivos foram sorteados de forma a garantir 

que cada sujeito estivesse inserido uma só vez nas sequências preparadas para a 

avaliação perceptiva. O intuito deste processo permite que o avaliador não se 

acostume com a pronúncia dos sujeitos.  

 O primeiro sorteio iniciou com o enunciado 1 pertencente ao sujeito 1, 

seguindo até o enunciado 10 pertencente ao sujeito 10. O segundo sorteio iniciou 

com o enunciado 1 pertencente ao sujeito 2, seguindo até o enunciado 10 

pertencente ao sujeito 11. Segui esta ordem até que todos os enunciados e sujeitos 

formassem 11 sequências, sendo que cada enunciado pertencesse a um sujeito 

diferente. E elaboração das sequências, desta forma, permitiu também que toda 
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seleção fosse composta de SB e SN. As sequências foram enumeradas de 1 a 11 e 

cada sequência foi enviada para, pelo menos, dois juízes diferentes. Essa 

numeração pode ser identificada na última fileira das figuras abaixo. 

 As seleções resultaram sequências relacionadas nos quadros a seguir. 

 

Quadro 4a - Sequências 1 a 4  

1 2 3 4 

A88_S1_E01.wav A88_S2_E01.wav A88_S3_E01.wav A88_S4_E01.wav 
A88_S2_E02.wav A88_S3_E02.wav A88_S4_E02.wav A88_S5_E2.wav 
A88_S3_E03.wav A88_S4_E03.wav A88_S5_E3.wav A88_S6_E3.wav 
A88_S4_E04.wav A88_S5_E4.wav A88_S6_E4.wav A88_S7_E4.wav 
A88_S5_E5.wav A88_S6_E5.wav A88_S7_E5.wav A88_S8_E5.wav 
A88_S6_E6.wav A88_S7_E6.wav A88_S8_E6.wav A88_S9_E6.wav 
A88_S7_E7.wav A88_S8_E7.wav A88_S9_E7.wav A88_S10_E07.wav 
A88_S8_E8.wav A88_S9_E8.wav A88_S10_E08.wav A88_S11_E08.wav 
A88_S9_E9.wav A88_S10_E09.wav A88_S11_E09.wav A88_S1_E09.wav 
A88_S10_E10.wav A88_S11_E10.wav A88_S1_E10.wav A88_S2_E10.wav 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 4b - Sequências 5 a 8  

5 6 7 8 

A88_S5_E1.wav A88_S6_E1.wav A88_S7_E1.wav A88_S8_E1.wav 
A88_S6_E2.wav A88_S7_E2.wav A88_S8_E2.wav A88_S9_E2.wav 
A88_S7_E3.wav A88_S8_E3.wav A88_S9_E3.wav A88_S10_E03.wav 
A88_S8_E4.wav A88_S9_E4.wav A88_S10_E04.wav A88_S11_E04.wav 
A88_S9_E5.wav A88_S10_E05.wav A88_S11_E05.wav A88_S1_E05.wav 
A88_S10_E06.wav A88_S11_E06.wav A88_S1_E06.wav A88_S2_E06.wav 
A88_S11_E07.wav A88_S1_E07.wav A88_S2_E07.wav A88_S3_E07.wav 
A88_S1_E08.wav A88_S2_E08.wav A88_S3_E08.wav A88_S4_E08.wav 
A88_S2_E09.wav A88_S3_E09.wav A88_S4_E09.wav A88_S5_E9.wav 
A88_S3_E10.wav A88_S4_E10.wav A88_S5_E10.wav A88_S6_E10.wav 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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Quadro 4c - Sequências 9 a 11  

9 10 11 

A88_S9_E1.wav A88_S10_E01.wav A88_S11_E01.wav 
A88_S10_E02.wav A88_S11_E02.wav A88_S1_E02.wav 
A88_S11_E03.wav A88_S1_E03.wav A88_S2_E03.wav 
A88_S1_E04.wav A88_S2_E04.wav A88_S3_E04.wav 
A88_S2_E05.wav A88_S3_E05.wav A88_S4_E05.wav 
A88_S3_E06.wav A88_S4_E06.wav A88_S5_E6.wav 
A88_S4_E07.wav A88_S5_E7.wav A88_S6_E7.wav 
A88_S5_E8.wav A88_S6_E8.wav A88_S7_E8.wav 
A88_S6_E9.wav A88_S7_E9.wav A88_S8_E9.wav 
A88_S7_E10.wav A88_S8_E10.wav A88_S9_E10.wav 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 Uma vez finalizado o sorteio as sequências foram dispostas em um quadro 

que permitiu o envio da mesma sequência para pelo menos dois juízes.  

 

Quadro 5a- Juiz versus Sequência 
 

CÓDIGO DO JUIZ 

AUS 3 / UK 2 UK 5 / USA 5 CAN 4 / UK 5 / 
USA 6 AUS 4 / USA 4 

A88_S1_E01.wav A88_S2_E01.wav A88_S3_E01.wav A88_S4_E01.wav 
A88_S2_E02.wav A88_S3_E02.wav A88_S4_E02.wav A88_S5_E2.wav 
A88_S3_E03.wav A88_S4_E03.wav A88_S5_E3.wav A88_S6_E3.wav 
A88_S4_E04.wav A88_S5_E4.wav A88_S6_E4.wav A88_S7_E4.wav 
A88_S5_E5.wav A88_S6_E5.wav A88_S7_E5.wav A88_S8_E5.wav 
A88_S6_E6.wav A88_S7_E6.wav A88_S8_E6.wav A88_S9_E6.wav 
A88_S7_E7.wav A88_S8_E7.wav A88_S9_E7.wav A88_S10_E07.wav 
A88_S8_E8.wav A88_S9_E8.wav A88_S10_E08.wav A88_S11_E08.wav 
A88_S9_E9.wav A88_S10_E09.wav A88_S11_E09.wav A88_S1_E09.wav 
A88_S10_E10.wav A88_S11_E10.wav A88_S1_E10.wav A88_S2_E10.wav 

1 2 3 4 
NÚMERO DA SEQUÊNCIA 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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Quadro 5b –  Juiz versus Sequência 

CÓDIGO DO JUIZ 
AUS 1 / AUS 5 UK 1 / USA 1 CAN 2 / CAN 6 UK 4 / USA 2 

A88_S5_E1.wav A88_S6_E1.wav A88_S7_E1.wav A88_S8_E1.wav 
A88_S6_E2.wav A88_S7_E2.wav A88_S8_E2.wav A88_S9_E2.wav 
A88_S7_E3.wav A88_S8_E3.wav A88_S9_E3.wav A88_S10_E03.wav 
A88_S8_E4.wav A88_S9_E4.wav A88_S10_E04.wav A88_S11_E04.wav 
A88_S9_E5.wav A88_S10_E05.wav A88_S11_E05.wav A88_S1_E05.wav 
A88_S10_E06.wav A88_S11_E06.wav A88_S1_E06.wav A88_S2_E06.wav 
A88_S11_E07.wav A88_S1_E07.wav A88_S2_E07.wav A88_S3_E07.wav 
A88_S1_E08.wav A88_S2_E08.wav A88_S3_E08.wav A88_S4_E08.wav 
A88_S2_E09.wav A88_S3_E09.wav A88_S4_E09.wav A88_S5_E9.wav 
A88_S3_E10.wav A88_S4_E10.wav A88_S5_E10.wav A88_S6_E10.wav 

5 6 7 8 
NÚMERO DA SEQUÊNCIA 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 5c – Juiz versus Sequência 

CÓDIGO DO JUIZ 

CAN 3 / UK 3 AUS 2 / AUS6 / 
USA3 CAN1 /CAN 5 

A88_S9_E1.wav A88_S10_E01.wav A88_S11_E01.wav 
A88_S10_E02.wav A88_S11_E02.wav A88_S1_E02.wav 
A88_S11_E03.wav A88_S1_E03.wav A88_S2_E03.wav 
A88_S1_E04.wav A88_S2_E04.wav A88_S3_E04.wav 
A88_S2_E05.wav A88_S3_E05.wav A88_S4_E05.wav 
A88_S3_E06.wav A88_S4_E06.wav A88_S5_E6.wav 
A88_S4_E07.wav A88_S5_E7.wav A88_S6_E7.wav 
A88_S5_E8.wav A88_S6_E8.wav A88_S7_E8.wav 
A88_S6_E9.wav A88_S7_E9.wav A88_S8_E9.wav 
A88_S7_E10.wav A88_S8_E10.wav A88_S9_E10.wav 

9 10 11 
NÚMERO DA SEQUÊNCIA 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 Os juízes de cada nacionalidade avaliaram seis sequências e algumas delas 

foram julgadas mais de uma vez por dois juízes do mesmo país, como é o caso da 

Austrália e do Canadá, conforme quadro abaixo. 
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Quadro 6 – País versus Sequência 

 

Fonte: quadro elaborado pelo pesquisador 

 

3.2.1 Protocolo de diferencial semântico 

 

 Protocolo de diferencial semântico (PDS) é um método utilizado para medir 

reações de pessoas a descritores de sentidos opostos por meio de uma escala, ex. 

bom/mau, forte/fraco, ativo/passivo. Normalmente utiliza-se escalas bipolares que 

concentram o “0” como sendo neutro, “1” como “suavemente”, 2 como  

“consideravelmente” e “3” como “extremamente”. Escalas como esta permitem que 

se meça o direcionamento da reação do avaliador. O PDS foi desenvolvido por um 

grupo de estudos coordenado pelo psicólogo Charles Osgood (1957) da 

Universidade de Illinois. 

 Exemplo de um escala de PDS: 

 

 BOM __ __ __ __ __ __ __ Mau 

  3   2   1   0   1  2   3  

 

Os termos descritores definidos para esta pesquisa são: 

1. Hard/Easy Understanding 

2. Sounds Artificial/Natural 

3. Inaccurate/Accurate Intonation 

4. Strong/Subtle Foreign Accent 
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 Para esta pesquisa adotei um PDS que consiste de uma escala de “1” a “5” , 

na qual “3” é definido com “neutro”, “1” definido como “extremamente” e “2” definido 

como “consideravelmente” em relação aos descritores “hard, artificial, inaccurate and 

strong”, “4” definido como “consideravelmente” e “5” definido como “extremamente” 

em relação aos descritores “easy, natural, accurate and subtle”. 

 Os descritores foram definidos a partir de uma pesquisa efetuada com 3 

sujeitos, sendo um Australiano, um Norte Americano e um Britânico. Nessa pesquisa 

os sujeitos tiveram que optar pelo descritor que mais lhes parecesse adequado para 

a avaliação.  

 A pesquisa continha os seguintes descritores: 

 Difficult/Easy Comprehension  Hard/Easy Understanding 

 Sounds Unnatural/Natural   Sounds Artificial/Natural 

 Clear/Confusing Intonation   Inaccurate/Accurate Intonation 

 Native-like/Non Native-like accent  Strong/Subtle Foreign Accent 

  

 A decisão pelos descritores da segunda coluna foi unanime. 

 Para esta pesquisa os descritores são entendidos da seguinte maneira: 

 Hard/Easy Understanding: foi incorporado com o intuito de saber se o que foi 

ouvido pode ser compreendido com facilidade ou dificuldade. 

 Sounds Artificial/Natural: foi incorporado com o intuito de saber se o modo de 

articulação causou ou não estranheza. 

 Inaccurate/Accurate Intonation: foi incorporado com o intuito de saber se a 

entoação contribuiu ou não para a compreensão. 

 Strong/Subtle Foreign Accent: foi incorporado com o intuito de se verificar o 

grau de sotaque considerado. 

 Para o objetivo desta pesquisa concentrar-se-á, prioritariamente, a análise na 

relação entre os descritores Hard/Easy Understanding  e  Strong/Subtle Foreign 

Acccent e se verificará como os outros dois descritores se comportam em relação a 
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eles. 

 Para a apresentação do PDS desta pesquisa utilizei o software Excel, com o 

qual criei uma folha de resposta com a escala e descritores, campos para o nome do 

juiz, denominado “judge name”, país de origem do juiz, denominado “country”, 

número da sequência avaliada, denominada “phrase selection” e um campo para a 

data da avaliação, denominada “date of judgement”.  Para cada enunciado a folha 

de resposta continha um campo específico para que os juízes inserissem a nota de 

suas percepções. 

 O arquivo Excel criado para o teste de percepção resultou no seguinte 

formato: 

 
Quadro 7 – Folha de resposta – Teste de percepção 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 Para cada arquivo sonoro, “sound file”, a folha de respostas continha um 

quadro com os descritores Hard Understanding, Sounds Artificial, Inaccurate 

Intonation e Strong Foreign Accent  no lado direito e os descritores Easy 

Understanding, Sounds Natural, Accurate Intonation, Subtle Foreign Accent  no lado 

esquerdo. Ao centro desse quadro um tabela com uma escala de 1 a 5 e os 

respectivos espaços para a inserção da notas de julgamento. Essa folha de resposta 

totalizava 10 quadros, sendo um para cada enunciado em um sequência crescente 

de 1 a 10. 11 

 

                                            
11  Vide quadro  completo da folha de respostas no apêndice. 
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3.2.2 Juízes da pesquisa 

 

 Nesta pesquisa, cujo objetivo é  verificar se a pronúncia de brasileiros em 

contexto de LI como LE interfere na inteligibilidade de juízes nativos de LI, optei  por 

recrutar juízes nativos de LI de quatro países, sendo seis da Austrália, seis do 

Canada, seis dos Estados Unidos da América e seis do Reino Unido, totalizando 24 

juízes.  Acredito que a seleção dos falantes de diversas variantes do inglês possa 

oferecer um panorama mais amplo sobre a percepção do sotaque estrangeiro 

(inglês falado por brasileiros).  

 Para garantir maior fidelidade e evitar eventuais influências na interpretação 

dos dados foram adotados os seguintes critérios de exclusão para o recrutamento 

dos juízes: 

• não ter conhecimento da língua portuguesa; 

• não ter vivido no Brasil por um período superior a 30 dias. 

Todos os juízes desta pesquisa cumpriram com as exigência dos critérios de 

exclusão. 

 De acordo com Flege ( 2001) vários estudos efetuados ao longo das últimas 

décadas mostraram, em alguns estudos, que avaliadores sem experiência linguística 

inferem aos sujeitos dos enunciados ouvidos um alto grau de sotaque estrangeiro, 

enquanto que os avaliadores com experiência linguística avaliaram os mesmos 

sujeitos com sotaque estrangeiro leve. Em contrapartida, Flege indica que outros 

pesquisadores não encontraram diferenças significativas entre avaliadores 

experientes e inexperientes. Neste sentido, optei por não saber o grau de 

experiência dos avaliadores, tampouco se atuam profissionalmente como 

professores de idiomas uma vez que algumas pesquisas apontam para influência na 

avaliação por conta da inexperiência linguística e outras pesquisas indicam que não 

a avaliação não sofreu alterações significativas devido a experiência ou 

inexperiência linguística dos avaliadores. 

 O recrutamento dos juízes foi todo feito por e-mail e o acesso aos voluntários 

se de deu por meio de indicação de amigos do pesquisador e colegas 

pesquisadores do LAEL (PUC-SP). 
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3.2.3 Aplicação da tarefa de percepção 

 

 Para a aplicação da tarefa os juízes receberam um e-mail que continha três 

arquivos anexos: folha de resposta em formato Excel, um manual de instruções 

(anexo1) informando como deveriam proceder com a tarefa, um termo de 

consentimento e os 10 arquivos sonoros, gravados em formato wav, que 

compunham a sequência a ser julgada. 

 Não foi estipulado aos juízes um limite de escuta dos arquivos sonoros. 

 Os juízes não foram informados da existência de 7 sujeitos brasileiros 

falantes de Inglês e 4 nativos de Inglês. Para os juízes o teste consistia de 

gravações de falantes brasileiros de inglês. 

 A ordem de escuta dos enunciados deveria seguir a sequencia apresentada 

na folha de resposta, começando pelo enunciado 1 e terminando com o enunciado 

10. No entanto, é importante lembrar que não se estipulou que o juiz não poderia 

repetir a operação de escuta de um enunciado já ouvido anteriormente.  

 Os juízes foram instruídos a enviar o folha de resposta devidamente 

preenchida, bem como o termo de consentimento assinado ao término do teste. 

 

3.2.4 Inspeção fonético-acústica 

 

 A inspeção fonético-acústica dos enunciados foi feita com base nos 

espectrogramas de banda larga. A seguir foram segmentados, ou seja, seus 

constituintes fônicos (vogais e consoantes) foram divididos e as características 

fonético-acústicas dos segmentos investigadas e comparadas.  

 Para exemplificar os procedimentos de inspeção utilizados, apresentamos a 

seguir as figuras 3 e 4, relativas às produções de um SB e um SN. Respectivamente 

que receberam a pior e a melhor avaliação. No topo da figuras, encontram-se as 

formas de onda. Nas camadas inferiores subsequentes aparecem os 

espectrogramas de banda larga com os traçados de frequência fundamental 

sobrepostos e as transcrições ortográficas e Fonéticas. 
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Enunciado 1: Sintagma: How do I stay fit? 

Figura 3 – Forma da onda, traçado de frequência fundamental, espectrograma de banda 
larga do enunciado “How do I stay fit” produzido por um SB e camada de transcrição 
ortográfica indicando os segmentos fônicos. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
 
 
Enunciado 1: Sintagma: How do I stay fit? 
 
Figura 4 – Forma da onda, traçado de frequência fundamental, espectrograma de banda 
larga do enunciado “How do I stay fit” produzido por um SN e camada de transcrição 
ortográfica indicando os segmentos fônicos 
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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3.2.5 – Análises de variância ANOVA e de Clusters. 
 
 
 Os resultados foram submetidos a testes estatísticos de análises de variância 

ANOVA e de Cluster.  

 A análise de variância anova compreende um procedimento que permite 

comparar três ou mais tratamentos. Existem muitas variações de ANOVA, no 

entanto, para esta pesquisa utilizou-se a análise de variância para um fator, o qual 

testa a igualdade de duas ou mais médias categorizadas por um fator. 

 A análise de Cluster consiste em análises de agrupamento que comporta uma 

variedade de algoritmos de classificação diferenciados. Nesse tipo de análise é 

possível organizar os dados observados em estruturas que façam sentido ou, 

desenvolver taxonomias capazes de classificar os dados observados em diferentes 

classes.   

 
3.2.6  Aprovação da pesquisa 
 
 
 A pesquisa foi submetida ao comitê de ética por meio da Plataforma Brasil 

sob o número CAAE 06592912.0.0000.5482 e obteve aprovação.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 
 

 Nesta seção, apresento as análises dos dados desta pesquisa. 

 Primeiramente, apresento todas as respostas obtidas por meio dos 

julgamentos do juízes em relação à avaliação da produção de cada enunciado por 

cada sujeito. Em seguida, apresento uma tabela referente aos enunciados que 

apresentaram maior dificuldade de compreensão (Hard/Easy Understanding).  

 Nas subseções 4.1, a inspeção dos espectrogramas; 4.2, as análises 

estatísticas ANOVA e de Clusters e 4.3 os achados das análises.  

 Para esta seção os descritores  Hard/Easy Understanding, Sounds 

Natural/Unnatural, Accurate/Unaccurate Intonation e Strong/Subtle Foreign Accent, 

estão representados, na mesma ordem,  pelos termos UND, NAT, ACCU e ACCE . 

 Nas tabelas a seguir, as respostas foram agrupadas de acordo com o 

julgamento dos critérios em relação a cada um dos enunciados. Para isto, preparei 

tabelas nas quais continham todas as respostas dadas pelos juízes para cada 

enunciado. Em cada tabela as respostas dos sujeitos S1, S2, S5, S8, S9, S10 e S11 

referem-se às produções dos SB e as respostas dos sujeitos S3, S4, S6 e S7 

referem-se às produções dos SN. Isso proporcionou verificar que os julgamentos 

das produções dos SN se diferenciam das produções dos SB.  

Convencionei usar “N” quando o julgamento registrou grau “1” ou “2”, “P” para 

grau “4”ou “5” e “NT” para grau 3 (neutro), referentes à escala PDS, a qual compõe a 

folha de resposta descrita na subseção 3.2.1 da metodologia desta pesquisa.  
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Tabela 1 – Resultados dos julgamentos de cada enunciado quanto ao descritor “UND” 
referente à inteligibilidade. 

 
ENUNCIADO 

ê 
SUJEITOS 

è 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

E1 
N 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

N 

P 

P 

P 

N 

P 

P 

P 

N 

N 

N 

N 

NT 

P 

P 

E2 
P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

NT 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

E3 

P 

P 

P 

N 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

N 

NT 

P 

P 

E4 
N 

P 

N 

N 

N 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

NT 

P 

NT 

P 

NT 

P 

N 

N 

E5 
NT 

P 

N 

N 

P 

P 

P 

P 

P 

NT 

NT 

P 

P 

P 

P 

P 

NT 

P 

N 

P 

N 

N 

N 

P 

E6 
N 

N 

NT 

P 

 

P 

P 

P 

P 

P 

NT 

NT 

P 

P 

P 

P 

 

P 

P 

P 

NT 

P 

N 

NT 

P 

P 

E7 
N 

P 

N 

N 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

N 

NT 

N 

N 

P 

N 

N 

N 

NT 

E8 
N 

NT 

NT 

P 

N 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

N 

NT 

N 

P 

P 

N 

N 

E9 
N 

NT 

NT 

P 

P 

P 

N 

P 

NT 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

N 

N 

N 

N 

N 

NT 

P 

E10 

N 

N 

NT 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

NT 

P 
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Fonte: Elaborada pelo pesquisador 
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Tabela 2 – Resultados dos julgamentos de cada enunciado quanto ao descritor ”NAT” em 
relação à naturalidade.   
 

ENUNCIADO 

ê 

SUJEITOS 

è 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
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Fonte: Elaborada pelo pesquisador 
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Tabela 3 – Resultados dos julgamentos de cada enunciado quanto ao descritor “ACCU” em 
relação à acurácia. 
 

ENUNCIADO 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
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Fonte: Elaborada pelo pesquisador 
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Tabela 4 – Resultados dos julgamentos de cada enunciado quanto ao descritor “ACCE” em 
relação ao sotaque estrangeiro.  
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Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

Observa-se por meio dessas tabelas (1 a 4) que há diferenças nos 

julgamentos intra-grupo de brasileiros e intra-grupo de estadunidenses. Entretanto 

os julgamentos em relação aos estadunidenses foi mais homogêneo.  

Apresento a seguir, os julgamentos referentes aos enunciados 2, 7 e 9 em 

relação aos descritor “UND”. Os enunciados E7 e E9 foram os que obtiveram a pior 
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avaliação e o E2 a melhor avaliação.  

 

Tabela  5– Resultados dos julgamentos para os enunciados E1, E7 e E9  
 

 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

 A inspeção fonético-acústica para verificar características de fala que 

possivelmente dificultaram a avaliação foi efetuada sobre os  enunciados E7 e E9 

por meio dos espectrogramas na subseção a seguir.    

 

4.1 Inspeção dos espectrogramas 

 

 Apresento nas figuras a seguir, gráficos referentes aos enunciados 7 e 9 que 

foram os que obtiveram maior número de avaliações baixas quanto ao descritor 

“UND” pelos SB. Para esta inspeção as produções dos SB para esses enunciados 

foram contrastadas com as produções dos SN. Para tal fim, foram utilizados 

espectrogramas de banda larga que permitem inferir dados sobre como os 

segmentos foram produzidos.  

 Nas figuras 5  e 7 , apresento gráficos de  produções dos SB que foram mal 

avaliadas quanto ao descritor “UND” e nas figuras  6 e 8 as que foram bem 

avaliadas, pelos SN, quanto ao mesmo descritor.  
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 Na sequência apresentamos os pares contrastados e comentamos as 

diferenças encontradas. 

 Em relação aos enunciados E7 e E9 destacamos, respectivamente, as 

produções de “a couple of  miles” e  “before long”. 

  

 Enunciado 7:  sintagma : “a couple of miles” 

Figura 5 – Forma da onda, traçado de frequência fundamental, espectrograma de banda 
larga do enunciado “couple of miles” produzido por um SB e camada de transcrição 
ortográfica indicando os segmentos fônicos. 

 

Enunciado 7:  sintagma : “a couple of miles” 

Figura 6- Forma da onda, traçado de frequência fundamental, espectrograma de banda 
larga do enunciado “couple of miles” produzido por um SN e camada de transcrição 
ortográfica indicando os segmentos fônicos. 
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  Contrastando-se, com apoio da inspeção dos espectrogramas de 

banda larga, a produção do SB que recebeu o grau 1 na avaliação com a do falante 

nativo que recebeu 5, verificaram-se diferenças  quanto: à constituição dos ditongos; 

transição da vogal para a semivogal; à produção de vogais seguidas de consoantes 

nasais (vogal nasalizada na produção do SB e vogal oral seguida de consoante 

nasal na produção do SN; juntura entre palavra terminada em consoante seguida de 

palavra iniciada por vogal (SB não co-articulou os segmentos fônicos nesse 

contexto); a qualidade vocálica ( produção de [a] (vogal baixa central) e [ɑ] vogal 

posterior baixa não arredondada, em vez de [əә] e [ʌ]; produção da lateral velarizada 

(na fala do SB, produção de semivogal velar).  

 

Enunciado 9: sintagma “Before long”. 

Figura 7 – Forma da onda, traçado de frequência fundamental, espectrograma de banda 
larga do enunciado “before long” produzido por um SB e camada de transcrição fonética, 
indicando os segmentos fônicos. 
 
 

 

Fonte: Eloborado pelo pesquisador 
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Enunciado 9: sintagma “Before long”. 

Figura 8 – Forma da onda, traçado de frequência fundamental,  espectrograma de banda 
larga do enunciado “before long” produzido por um  SN e camada de transcrição fonética 
indicando os segmentos fônicos. 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

  

 Nessa produção o SB ao pronunciar  “before” usou a vogal anterior tensa [i] 

no lugar da vogal anterior relaxada e não empregou o schwa rotacizado, ou seja 

seguido de produção de “r”, como se pode contrastar com a produção do SN. Além 

disso, em “long” o SB não usou uma nasal velar [ŋ], conforme evidenciado na 

produção do SN e sim uma vogal nasalizada  seguida da produção da consoante [g] 

que sofreu desvozeamento devido à sua ocorrência na frase antes de pausa 

silenciosa.   

 Esse procedimento de inspeção foi aplicado a todos os enunciados do corpus 

e permitiu que fosse elaborado um quadro com apontamentos sobre potenciais 

elementos  que influenciaram os julgamentos dos juízes.   

 A tabela a seguir apresenta a ordem dos enunciados do corpus iniciando pelo 

enunciado que recebeu a nota mais baixa e, terminando com o que recebeu a nota 

mais alta, em relação ado descritor “UND”.  
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Tabela 6 – Ordem dos enunciados em relação à avaliação do descritor “UND”: 1a pior 

colocada, 10a melhor colocada. 
 

Posição  
 

Número 
do 

Enunciado 

  Enunciado 

1a 7 Usually jogging a couple of miles. 
2a 9 And before long the whole thing is history,  

which sounds much better than pre-history. 
3a 5 Because I find that having a work-out  

partner can be very beneficial. 
4a 6 Now comes the actual exercise. 
5a 8 My jogging partner, my dog, leads the way 
6a 4 Then, I find the leash for the dog 
7a 1 How do I stay fit? 
8a 10 Anyway, that’s my daily fitness routine  

or rather, my almost daily fitness routine. 
9a 3 First, I try to get out of bed as early  

in the morning as possible. 
10a 2 Let me see. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No quadro abaixo são apresentados os potenciais elementos que influenciaram os 

julgamentos do juízes em relação aos enunciados.  

 
Quadro 8 – Processos fonêmicos 
 

 
 

Enunciados 

Processos 
Nasalização Velarização 

da  lateral 
Epêntese 
de vogal 
anterior 

Aspiração Juntura Redução 

7 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 
9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
5 ✔ ✔  ✔ ✔  
6 ✔ ✔ ✔    
8 ✔   ✔  ✔ 
4 ✔  ✔   ✔ 
1   ✔  ✔ ✔ 

10       

3    ✔ ✔ ✔ 

2   ✔  ✔  
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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 A partir do quadro 8, destaco alguns processos que considero tenham sido 

influentes nos julgamentos da inteligibilidade. 

 

1. processos de nasalização (vogais nasalizadas antes de nasais 

em posição de coda) ; 

2. processos de velarização lateral e aspiração de plosiva; 

 

 Valeria enfocá-los em trabalhos futuros com base em experimentos de 

naturezas fonético-acústica e perceptiva.   

 Processos específicos relativos a vogal anterior intrusiva12, juntura13  entre 

palavras e redução14, mostraram-se presentes na maioria dos enunciados.  

 

 
4.2 Testes Estatísticos 

 

 Apresento, a seguir, os resultados dos testes ANOVA e de Clusters em 

relação aos dados avaliados pelos juízes. 

 

4.2.1 Resultados em relação à avaliação dos sujeitos 

 

 Os quadros abaixo refletem o desempenho dos SB com base nos quatro 

descritores, UND, NAT, ACCU, ACCE, por meio de análises ANOVA. Entre  os 

brasileiros, foram constatadas diferenças, entretanto diferença significativa só 

ocorreu em relação ao “accent” - p=> .05 – separando o S8 dos demais.  

 

                                            
12 Vogal anterior intrusiva refere-se aqui à adição da vogal anterior [ i ] após consoantes 
plosivas ou antes de [ s ] na pronúncia de palavras em inglês por brasileiros. 
13 Juntura: efeitos fonéticos relacionados a vizinhança de sons dentro e entre palavras. 
14 Redução: processos de enfraquecimento que alteram consoantes e vogais. Em relação às vogais é 
comum a ocorrência de schwa.  
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Quadro 9 – Os SB com o S8 em relação aos descritores “UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE 
 

 

 

 Como se pode notar o S8 apresenta resultados muito próximos para as 

médias relativas dos descritores  “UND” e “ACCE” em comparação aos outros SB. 

 Optei por elaborar uma análise com e sem o S8 para averiguar se essa 

alteração afetaria a relação entre os sujeitos desse grupo. 

 É possível notar, no quadro a seguir,  que o S5  apresenta médias relativas 

mais altas em comparação aos outros SB. Porém em relação à diferença entre a 

média relativa de “UND” e “ACCE” comporta-se como os demais falantes brasileiros 

deste grupo sem o S8.  
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Quadro 10 – Os SB sem o S8 em relação aos descritores “UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE”. 
 

 
  

   

 No quadro a seguir é possível verificar que o S8 se distancia 

consideravelmente dos outros SB e se aproxima dos SN na análise com todos os 

sujeitos, inclusive os SN, desta pesquisa em relação aos descritores “UND” e 

“ACCE”. Dada a aproximação desses descritores para o S8 é possível inferir que o 

“ACCE” influenciou no alto desempenho do “UND”. 

 Neste mesmo quadro é possível também verificar que o S5 obteve um 

desempenho que o distancia dos SB e se aproxima dos SN, no entanto nota-se 

maior distância entre as medidas de “UND” e “ACCE”.  Neste caso, é possível inferir 

que o descritor “ACCE” não influenciou o descritor “UND”.  

 O conhecimento de Fonética desses sujeitos é muito distinto, O S8 é 

professor de Fonética e o S5 recebeu pouca instrução de Fonética. 
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Quadro 11 – Desempenho dos sujeitos SB e SN com o S8 em relação aos descritores 
“UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE” 
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 Nos quadros a seguir é possível notar que a alta performance do S8 

contribuiu para elevar o desempenho geral do  grupo dos SB. 

 
Quadro 12 –  Comparativo do desempenho dos sujeitos SB e SN com o S8 em relação aos 
descritores “UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE”. 
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Quadro 13 – Comparativo do desempenho dos sujeitos SB e SN sem o S8 em relação aos 
descritores “UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE”. 
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	   Na comparação dos quadros 10 e 11, é possível verificar que o desempenho 

do grupo dos SB, com o S8,  obtve uma média mais alta em relação ao grupo sem o 

S8. No entanto, o grupo dos SB, incluindo o S8, apresenta notas mais baixas do os 

SN.  
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 A seguir apresento as análises por meio de Clusters do desempenho dos 

sujeitos em relação aos quatro descritores “UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE”. 

 Foram gerados 4 Clusters, sendo que os Clusters 1 e 2 refletem as notas 

mais baixas e os Clusters 3 e 4 refletem as notas mais altas.  

 

Tabela 7 – Médias geradoras de Clusters 
 

 

Report	  
Mean	  
Cluster	  

UND	   NAT	   ACCU	   ACCE	  

1	   3,12	   3,71	   2,87	   1,79	  
2	   2,63	   2,17	   2,18	   1,95	  
3	   4,60	   3,97	   3,89	   3,28	  
4	   4,91	   4,84	   4,88	   4,85	  

Total	   3,91	   3,72	   3,53	   3,07	  
 

 No quadro a seguir é possível verificar que o S8 foi o único a se aproximar 

dos SN (S3, S4, S6, S7) , conforme o gráfico do Cluster 4. Também se verifica que o 

S5, no gráfico do Cluster 3 está acima dos SN (S3, S4, S6, S7) e do S8. 

  
Quadro 14 – Gráfico Cluster X Sujeitos  
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4.2.2.  Resultados em relação à avaliação dos enunciados 

 

 

 

 O quadro 14 a seguir, demonstra os resultados da aplicação de ANOVA em 

forma de gráfico, com base nos enunciados. Como se pode notar, houve diferença 

significativa em E7 e E9 que obtiveram avaliações baixas e E2 que obtiveram 

avaliações altas de acordo com os descritores UND, NAT, ACCU, ACCE. 

 
Quadro 15 - Enunciados em relação aos descritores “UND”, “NAT”, “ACCU” e “ACCE”. 
 

7777777777 7777777777 7777777777 7777777777N =

ENUC

10987654321

95
%

 C
I

6

5

4

3

2

1

0

UNID

NAT

ACCU

ACCE
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 Foi constatada, por meio de Teste Scheffe, que os enunciados E7 (Usually 

jogging a couple of miles)  e E2 (Let me see)  pertencem a grupos diferenciados. 

 
Tabela 8 –  Post Hoc correspondente ao Quadro 14 (confirmar) dos enunciados com o S8 
 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subtests  
Scheffea 

ENUC N Subset for alpha = .10 
1 2 

7 7 2,386  
9 7 2,957 2,957 
5 7 3,000 3,000 
6 7 3,143 3,143 
8 7 3,186 3,186 
4 7 3,357 3,357 
1 7 3,400 3,400 

10 7 3,500 3,500 
3 7 4,186 4,186 
2 7  4,729 

Sig.  ,330 ,354 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
  a. Users Harmonic Mean Sample Size = 7,000. 

 

 
 O enunciado E2 é uma frase fomulaica, curta que foi reconhecida mesmo 

diante de dificuldades de pronúncia. Os E7 e E9 são frases mais longas e, portanto, 

apresentam mais contextos de juntura entre palavras. As junturas entre palavras, 

conforme demonstrado nas análises espectrográficas, inidicam possíveis 

características que dificultaram a compreensão dos JN. 

 Conforme mencionado anteriormente, está pesquisa focou na relação entre 

os descritores “UND” e “ACCE”, porém às análises apontaram dados sobre a relação 

entre os descritores “NAT” e “ACCU” que considero relevantes para futuras 

pesquisas.  

 Ao incluir esses descritores acreditei que haveria uma influencia  muito 

expressiva nos resultados finais de “ACCE” e consequentemente “UND”. No entanto, 

para o S8, que obteve um resultado muito próximo dos nativos, observa-se que sua 

avaliação foi a mais baixa de todos os SB.  

 No caso dos enunciados, conforme tabelas a seguir, os resultados mostram 
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que os E5 (Because I find that having a work-out partner can be very beneficial)  e 

E8 (My jogging partner, my dog, leads the way) foram os que obtiveram avaliação 

mais baixa em relação aos descritores “NAT” e “ACCU” e nao o E7 (Usually jogging 

a couple of miles) e E9 (And before long the whole thing is history, which sounds so 

much better than pre-history) que foram os que obtiveram médias mais baixas em 

relação aos descritores “UND” e “ACCE”. 

 

 
4.3 Achados das Análises. 
  
 Este trabalho investigou a percepção dos juízes nativos utilizando-se de 

arquivos sonoros de fragmentos das gravações de 7 sujeitos brasileiros e 4 nativos 

falantes de Inglês.  

 Conforme mencionado anteriormente, a opção de incluir os nativos de Inglês 

para garantir a credibilidade das avaliações pode ser evidenciada no Quadro 10. 

Nesse quadro os sujeitos nativos de Inglês aparecem claramente isolados do grupo 

dos sujeitos brasileiros. Isso garante que a avaliação dos Juízes foi precisa ao 

identificar quais eram os sujeitos nativos de Inglês mesmo não sabendo que 4 dos 

sujeitos eram falantes nativos. 

 As análises mostraram que os enunciados 2 e 3 foram os enunciados que 

apresentaram menor grau de dificuldade de compreensão e os enunciados 7 e 9 

foram os enunciados que apresentaram maior grau de dificuldade.  

 Em relação à “UND/ACCE” foi encontrada uma relação de interdependência. 

As frases com maior grau de facilidade de compreensão apresentaram menor grau 

de sotaque estrangeiro.  

 E relação ao conhecimento de Fonética foi encontrado que os sujeitos com 

mais conhecimento se aproximaram dos sujeitos nativos. 

 Em relação às características de pronúncia foi encontrado que os enunciados 

mais longos, que continham mais contextos de juntura entre palavras, fazendo 

emergir processos de coarticulação influenciados pela fonotaxe da língua materna, 

apresentaram  maior dificuldade em relação a “UND”. 

 Entre os fatores levantados na pesquisa que julgo terem influenciado a 
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avaliação de “UND” e “ACCE”, destaco a produção de vogais nasalizadas em vez de 

vogais orais seguidas por consoantes nasais, a inserção da vogal anterior antes das 

fricativas alveolares e após consoantes plosivas em posição de coda de palavra em 

inglês, ou a substituição de sons fricativos glotais por velares e de consoantes 

nasais velares por vogais nasalizadas seguidas de plosivas velares. 

 Também  ressaltamos produções diferenciadas de vogais, não utilização de 

processos de redução e implementação de processos de vozeamento em lugar de 

desvozeamento e vice-versa, desvozeamento no lugar de vozeamento.  

 A maioria dos achados aqui mencionados não foi encontrada na fala do S8.  

 Não houve relação significativa entre  os descritores “NAT”  e “ACCU” , “UND” 

e “ACCE”. 

 No grupo dos brasileiros o descritor “ACCU” foi melhor avaliado do que o 

“ACCE” com exceção da produção de fala do S8 cujos valores de “ACCU” e “ACCE” 

foram igualmente avaliados. 

 A produção de fala de S8, entretanto, obteve média baixa quanto a “NAT”, o 

que interpreto como revelando características  de dramatização técnica, comumente 

empregada em produção de diálogos em sala de aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esta pesquisa está voltada à relação entre pronúncia e inteligibilidade. De 

acordo com os teóricos elencados neste trabalho (FLEGE, 1995; JAMIESON, 1995), 

a aquisição de pronúncia pode ser um dos aspectos mais complexos da 

aprendizagem de uma língua estrangeira.  

 Tive como objetivo investigar se a pronúncia exerce influência na 

inteligibilidade de língua inglesa e quais características de pronúncia eventualmente 

dificultaram a inteligibilidade.  Essa influência foi pesquisada em relação a dois 

descritores “UND” e “ACCE”. Dois outros  descritores “NAT” e “ACCE” foram 

considerados para verificar se  haveria associação com os dois anteriormente 

mencionados .  

 Foram constatadas  associações entre julgamentos de “ACCE” e “ACCU” 

apenas em relação ao grupo dos SN e ao S8. Nos demais sujeitos do grupo SB não 

foi constatado aproximação entre as médias desses dois descritores.  

 Ainda que atualmente, com o processo de globalização, muitos teóricos 

defendam que o inglês não seja mais privilégio dos falantes nativos desse idioma, 

optei  por investigar a percepção desses falantes nativos da fala de brasileiros 

falantes de inglês. Nessa perspectiva, a motivação para a escolha de juízes nativos 

de língua inglesa se deu por acreditar que os resultados pudessem auxiliar na 

desmitificação da pronúncia native-like como ideal de pronúncia.  

 Os dados encontrados nas análises mostram que somente um sujeito 

brasileiro (S8) se aproximou da pronúncia dos sujeitos nativos de língua inglesa. 

Considerando que esse sujeito brasileiro possui um conhecimento profundo de 

Fonética, infiro que o treinamento fonético é extremamente importante para a 

aquisição de uma pronúncia aprimorada.  

 A pronúncia native-like pode ter sofrido algumas intepretações equivocadas 

durante as últimas décadas. O termo like em inglês é usado para comparações e 

assimilações. Por exemplo, na frase  he looks like Prince Charles, tenciona-se dizer 

que ele se parece com o Príncipe Charles. Na frase, he talks like Michael Jakcson, 

tenciona-se dizer que ele soa como Michael Jackson. Neste sentido, o emprego do 

termo native-like deveria indicar que o falante de um determinado idioma estrangeiro 
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soa como e não igual a um falante nativo.  

Com base nas análises é possível afirmar que o S8 soa como um nativo, pois 

foi ele o único sujeito brasileiro que obteve resultados próximos aos dos sujeitos 

nativos. No entanto, como é possível verificar no quadro de clusters (Quadro XX, 

Cluster 4) que o desempenho desse sujeito não atingiu o mesmo desempenho dos 

sujeitos nativos, o S8 não foi percebido como sendo nativo de língua inglesa.  

 O desempenho do S8  mostra que é possível alcançar uma pronúncia native-

like por meio de extenso treinamento fonético, mas isso não garante que o falante 

estrangeiro venha a falar exatamente como falam os nativos. 

 Analisando o desempenho do S5, no Cluster 3 (Quadro 4) que, juntamente 

com o Cluster 4 constituem os representantes das avaliações mais altas, é possível 

verificar que esse sujeito obteve um bom desempenho. Vale a pena ressaltar que tal 

desempenho se dá em relação aos outros SB, inclusive o S8, cujo conhecimento em 

Fonética é avançado.  Levando em consideração que o conhecimento de Fonética 

do S5 é bem menor que o S8, infiro que o tempo de treinamento fonético não é o 

único fator de influência a ser considerado. 

 Os resultados apontaram características de pronúncia que dificultaram a 

inteligibilidade dos sujeitos brasileiros desta pesquisa. Desta forma é possível inferir  

que tais características são relevantes de ser consideradas no ensino da língua 

inglesa e que se consideradas no processo de ensino de pronúncia possam 

contribuir para um melhor desempenho dos aprendizes.  

 Se considerarmos que questões de coarticulação, juntura entre palavras, 

vozeamento e nasalidade influenciaram a percepção, recorro novamente à surdez 

fonológica de Polivanov (1931) para tecer a conclusão de que com a idade o que se 

perde é a sensibilidade de percepção de características fonéticas que não fazem 

parte do inventário fonético de sua língua nativa.  

 Nesse sentido, considero que tais achados desta pesquisa apontem para a 

importância de se incluir no currículo de ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira a Fonética voltada para o desenvolvimento da percepção a esses sons 

alheios ao inventário da língua nativa do aprendiz. Mais do que se basear em um 

método de repetição, tendo o professor como referencia, é preciso confrontar os 

aprendizes com características de pronúncia que ele não percebe por interferência 
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da língua materna. 

 Como ressalta Flege (1995) os mecanismos e processos usados na 

aprendizagem de uma língua materna permanecem intactos durante toda a vida e 

podem ser aplicados ao aprendizado de uma outra língua. Portanto, focar o ensino 

de pronúncia na percepção de novos sons é incentivar que os aprendizes 

desenvolvam atenção a pistas fonéticas que não são utilizadas na sua língua 

materna para diferenciar sons (JAMIESON, 1995). 

 Embora este trabalho não tenha objetivado o desenvolvimento de materiais 

didáticos para o ensino de pronúncia, espero que possa servir de inspiração para 

pesquisas futuras que visem este tipo de atividade. Segundo Morin (1999), o 

desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos erros 

e de luta contra as ilusões. Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência 

podem desenvolver ilusões, e nenhuma teoria científica está imune para sempre 

contra o erro. Além disso, o conhecimento científico não pode tratar sozinho dos 

problemas epistemológicos e éticos. A educação deve-se dedicar, por conseguinte, 

à identificação da origem dos erros, ilusões e cegueiras. 

 Neste sentido acredito que mais que identificar os erros, neste caso erros 

fonéticos,  e chamá-los como tal, ou ter a ilusão de que o aprendiz é incapaz de 

reproduzir determinados sons pertencentes ao idioma estrangeiro, é necessário 

investigar a origem da cegueira, ou, melhor adequando o termo ao contexto desta 

pesquisa, à surdez fonológica, que impede a discriminação de contrastes de sons 

existentes na língua estrangeira.  

 Acredito que se substituirmos o enfoque na correção de “erros” baseado em 

exercícios de repetição pela investigação dos fatores que provocam deslizes de 

pronúncia motivados por interferências da língua materna, poderemos sugerir que o 

aprendiz é capaz, mas precisa se atentar para ajustes do trato vocal inerentes à 

produção de determinados sons que ele ainda não domina e as consequências 

acústicas desses ajustes.  

 Focar o ensino de pronúncia nos possíveis deslizes que o aprendiz possa 

cometer e não no investimento em exercícios que estimulem a percepção de pistas 

acústicas e inspire a produção de sons em língua pode contribuir para diminuir os 

preconceitos que esse aprendiz eventualmente venha a sofrer.  
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 Segundo Bagno (2005), o preconceito linguístico  no Brasil se exerce em 

duas direções: de dentro da elite para fora dela, contra os que não pertencem às 

camadas sociais privilegiadas; e de dentro da elite para ao redor de si mesma, 

contra os seus próprios membros. Ainda menciona que na mentalidade dos 

brasileiros, especialmente na dos falantes urbanos escolarizados existe uma 

convicção muito arraigada de que no Brasil ninguém fala bem o português.  

 O preconceito a que se refere Bagno (2005) sobre  a língua portuguesa, 

acontece também em relação à língua inglesa. É comum ouvir, no Brasil, que em 

escolas públicas não se aprende inglês e que para se aprender é necessário viver 

no exterior ou estudar em institutos de idiomas, nos quais o custo dos cursos estão 

muito aquém das possibilidades financeiras da grande maioria das classes menos 

favorecidas.  

 Nesse sentido, acredito que seja importante difundir o ensino de Fonética de 

uma maneira mais democrática e de mais fácil acesso aos educadores e aprendizes 

de classes sociais sem acesso a institutos de idioma voltados para as elites 

brasileiras. Bem como propagar resultados de pesquisa como esta a educadores e 

aprendizes visando mostrar que é possível aprender uma língua estrangeira sem 

que se tenha que participar de programas de intercâmbio, os quais tem seu acesso 

limitado à parcela da sociedade que pode financiá-los.  

 Que o treinamento fonético contribui para uma melhoria na pronúncia, a ponto 

de esta ser percebida, muito próxima a de um nativo, fica evidenciado nesta 

pesquisa.  Que a Fonética Acústica fornece uma inestimável contribuição para inferir 

dados sobre a produção é incontestável. A Fonética  Acústica ensina a ouvir 

conforme argumenta  Albano (2003). Que a  interferência da língua materna ocorre é 

bem conhecida. 

 Diante dessas colocações defende-se que a formação do professor em 

Fonética pode auxiliá-lo a transpor a barreira da proposição de exercícios de 

repetição daquilo que não se ouve, ou melhor daquilo que se ouve influenciado por 

uma surdez fonológica.  

 Penso que pesquisas no campo da Fonética que visem buscar uma melhoria 

na autoestima de aprendizes de uma língua estrangeira possam contribuir para o 

desenvolvimento do ensino de idiomas.  
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APENDICE A – Folha de resposta – Teste de percepção 



JUDGE	  NAME:	   COUNTRY:	  United	  States	  of	  America

PHRASE	  SELECTION:	   DATE	  OF	  JUDGEMENT:	  

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

1 2 3 4 5
Sound	  File:	   HARD	  UNDERSTANDING EASY	  UNDERSTANTING

SOUNDS	  ARTIFICIAL SOUNDS	  NATURAL

INACCURATE	  INTONATION 	  ACCURATE	  INTONATION

STRONG	  FOREIGN	  ACCENT SUBTLE	  FOREIGN	  ACCENT

THIS	  PHONETIC	  ACOUSTIC	  PERCEPTION	  TEST	  IS	  PART	  OF	  A	  RESEARCH	  BEING	  
PERFORMED	  BY	  MARCELO	  HENRIQUE	  BARBOSA	  IN	  ORDER	  TO	  AQUIRE	  	  A	  
MASTER	  DEGREE	  IN	  APPLIED	  LINGUISTICS	  AT	  THE	  PROGRAM	  FOR	  POST-‐

GRADUATE	  STUDIES	  AT	  Pontifícia	  Universidade	  Católica	  of	  São	  Paulo	  -‐	  PUC-‐SP	  -‐
BRAZIL
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APÊNDICE B – Instructions card 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC-SP 

LAEL – APPLIED LINGUISTICS AND LANGUAGE STUDIES 

PROGRAM OF POSTGRADUATION IN APPLIED LINGUISTICS 

 

 

Marcelo Henrique Barbosa – RA00091384 

 

 

RESEARCH: PRONUNCIATION AND INTELIGIBILITY ISSUES IN THE CONTEXT 

OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

This test is part of the above-mentioned research, which is currently in 

development by Marcelo Henrique Barbosa in order to conclude his 

dissertation required for the acquisition of a master’s degree in applied 

linguistics. 

 

INSTRUCTIONS FOR ACOUSTIC PERCEPTION TEST  

 

The objective of these instructions is to guide the participant, hereafter called judge, 

through the procedure of this test. 
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The test includes an Excel Sheet is composed of several information the judged must 

fill in and a zipped file with all 10 wave sound files to be listened to and rated.  

Please, save both the sheet and the sound files in the same map in your hard disk.  

Once saved, open the Excel sheet and begin the test.  

 

 

1- Place your headsets or headphones to guarantee the sound quality and to avoid 

interruption of other surrounding sounds.   

2- As you click on the icon the map where you have saved the sound files will 

pop up. Choose the correspondent file and listen to it. Any kind of software, such as 

Media Player, will allow you to listen to wave files.  

The judge is allowed to listen to each sound three times. If you are still unsure, 

please place you rating and skip to the next sound file.  

3- Once, you have listened, please place an X in the box of your choice.  

Here is an example of the sequence:  

 

For each sound you will find an appropriate sequence of four (4) descriptors. Please 

choose a rating for each category and place an X in the correspondent box of your 

choice. 

 

As you can see the categories are: 

• HARD UNDERSTANDING  EASY UNDERSTANDING 

• SOUNDS ARTIFICIAL   SOUNDS NATURAL 

• INNACURATE INTONATION  ACCURATE INTONATION  

• STRONG FOREIGN ACCCENT SUBTLE FOREIGN ACCENT 
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The ratings are marked with: 

• A scale of 1 to 5 

• 1 as being the extreme impediments to your comprehension 

• 5 as being no impediment to your comprehension 

•  

If you consider a sound file to be easy to understand, place an X in the box marked 

with the numbers 4 or 5. If it sounds to you and neither easy nor hard, place the X in 

the middle and if it was difficult for you to understand, place the X in the box marked 

with the numbers 1 or 2.  

4- Once you are done with one file skip to the next sound file and follow the same 

procedure described in item 1, 2 and 3.  

5- When you are finished please save the Excel sheet and send it as an attachment 

to marcelobarbosa77@gmail.com 

Thank you. 
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ANEXO 




