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Beware of heard, a dreadful word  

That looks like beard and sounds like bird,  

And dead: it's said like bed, not bead—  

For goodness' sake don't call it "deed"!  

Watch out for meat and great and threat  

(they rhyme with suite and straight and debt). 

Autor desconhecido (in PINKER, 2007: 185) 
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RESUMO 

 

 

A hipótese forte da Análise Contrastiva dos estudos comparativos classifica os 
elementos linguísticos como mais fáceis ou difíceis de serem aprendidos, 
somente pela semelhança ou diferença entre a língua materna e a língua-alvo. Ao 
se comparar as fonologias do inglês e do português, este estudo pôde verificar a 
influência que a língua materna exerce ao se aprender uma segunda língua. Para 
tanto, este trabalho visa a apresentar um recorte na realidade do uso de inglês 
como segunda língua por falantes recifenses do português brasileiro, e examinar 
questões de aquisição da fonologia de inglês como segunda língua. Tomou-se 
como principal meta estudar a interferência do português na aquisição do traço 
[+tenso] em falantes de inglês como L2, uma vez que a propriedade [+tenso] é 
inexistente nas vogais do português brasileiro. Assim, questionou-se se ela é 
adquirida ao longo do processo de aprendizagem da língua estrangeira ou se os 
estudantes mantêm as mesmas vogais da L1 devido à semelhança com as da L2, 
como seria sugerido pela hipótese forte da Análise Contrastiva. Para cada vogal 
foi verificada a influência do ambiente fonológico na duração, o correlato fonético 
do traço tenso, além disso, foram analisados os padrões silábicos e a tonicidade 
das vogais. A partir dos dados coletados, pode-se afirmar que a interferência do 
contexto fonético é maior que a influência da língua materna em alunos que 
começaram a aprender inglês quando criança ou quando adultos, aliada ao tipo 
de fala, se espontânea ou leitura. Sendo assim, os resultados deste estudo 
refutaram a hipótese da Análise Contrastiva, todavia, a Hipótese do Período 
Crítico foi revalidada, devido às produções de vogais tensas com maior tempo de 
duração estar entre o grupo de falantes que começou a estudar inglês quando 
crianças. 
 

Palavras-chave: vogais; traço [+ tenso]; língua inglesa; língua portuguesa; 

aquisição de segunda língua 
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ABSTRACT 

 

 

The strong Contrastive Analysis Hypothesis from language comparison studies, 
classifies linguistic elements as easier or more difficult to learn by their similarity or 
difference between the mother tongue and the target language. By comparing 
English and Brazilian Portuguese phonology this study verified the influence of 
mother tongue when learning a second language. This work aims at presenting a 
sample of how Brazilian speakers of English as a second language, from Recife, 
pronounce it and examining issues of English as a second language acquisition. It 
is our main target to study de interference of Portuguese in Brazilian speakers of 
English as L2 in the acquisition of the feature [+tense], taking into account that 
such property does not exist in their L1 vowels. Thus, it is questioned whether the 
feature is acquired throughout the foreign language learning process or whether 
the students keep using the same vowel phonemes from their L1 given the 
similarity with the ones from the L2, as it is suggested by the strong Contrastive 
Analysis Hypothesis. The phonological environment influence in the duration of 
each vowel was verified, as well as syllable patterns and vowel stress. From our 
data, we are able to state the phonological environment influence is higher than L1 
influence in students who started learning English when they were children or 
when they were adults, added to the difference in speech, if spontaneous or during 
a reading aloud activity. Hence, our results disprove the Contrastive Analysis 
Hypothesis; however, the Critical Period Hypothesis is revalidated, due to the fact 
that the duration of tense vowels being longer in the group that started learning 
English before the age of ten. 
 

Key-words: vowels; feature [+ tense]; English language; Portuguese language; 

second language acquisition. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

The essence of doing linguistics is seeing patterns in something we take for granted, 

language. (Spencer: 1996, xxi) 

 

 

A assertiva de que “pensamos em fonemas e falamos em alofones” aponta 

para uma ampla variação fonética de falante para falante, e do mesmo falante em 

diversos momentos, garantindo que um fone seja único, com características físico-

acústicas específicas. Por outro lado, o fonema é a representação das várias realizações 

possíveis de um som, mantendo-se a mesma funcionalidade. Dessa forma, as duas 

ciências do som da língua, fonética e fonologia, trabalham em comunhão, observando o 

mesmo objeto, a fala, sob prismas distintos. Uma vez que a fonética preocupa-se com a 

produção falada e suas minúcias e a fonologia com a funcionalidade do sistema, sua 

abstração e organização na mente do indivíduo. 

Os trabalhos na área da descrição fonético-fonológica de língua materna, de 

modo geral, confirmam resultados consistentes ao longo das diversas pesquisas. As 

descrições da aquisição fonológica de segunda língua (L2), no entanto, demonstram 

resultados que variam muito de acordo com a teoria, metodologia e informantes 

utilizados. O inglês, como a língua mais utilizada para fins de comunicação entre falantes 

de línguas distintas na atualidade, é uma das mais estudadas no aspecto fônico, sendo 

essa uma das motivações desse trabalho. 

Esta pesquisa pretende realizar um recorte na realidade do uso do inglês 

como segunda língua por falantes recifenses do português brasileiro, examinando 

questões de aquisição da fonologia de uma segunda língua. Para tanto, serão utilizadas 

teorias que elucidem como ocorre a aquisição de segunda língua, em especial sua 

fonologia, considerando a capacidade inata que o ser humano tem em adquirir 

linguagem.  

Ao realizar um estudo contrastivo, objetiva-se comparar as duas fonologias, a 

partir da produção de falantes nativos e não-nativos, e, por conseguinte, analisar quais 

aspectos da L2 são mais difíceis de serem adquiridos. Utilizando princípios tanto da 

fonética articulatória como da fonologia gerativa, ilustraremos o quadro de vogais puras 

dos dois idiomas em questão. Além disso, questionamos se a ausência do traço [+tenso] 

em português impossibilita seu aprendizado, como é sugerido pela Hipótese Forte da 

Análise Contrastiva. Espera-se, ao mesmo tempo, esboçar um mapeamento de tais 
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traços, a fim de promover práticas pedagógicas que facilitem o aprendizado da língua 

inglesa especialmente em escolas de idiomas e comprovar as características fonológicas 

dos alunos que se submetem ao exame internacional FCE oferecido pela univerdade de 

Cambridge. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA   

 

 

Atualmente definido como uma Língua Internacional, Global, ou Franca, o 

inglês perde sua conotação essencialmente britânica ou americana, para abraçar os mais 

diversos povos e culturas. Esse cenário linguístico pode vir a ser modificado devido às 

necessidades humanas quando outro idioma ocupar tal posição. Porém no momento 

ainda não é possível prever qual será a próxima lingua franca e qual o impacto do inglês 

sobre as línguas nacionais. 

Como professora de língua estrangeira em cursos de idiomas, chamou-me a 

atenção quando alunos de nível intermediário no início do semestre não conseguiam 

compreender informações específicas ditas por seus colegas, devido a desvios de 

pronúncia. A aceitação e compreensão aumentavam à medida que o semestre avançava, 

uma vez que os alunos acostumam-se com a pronúncia de seus novos colegas. Portanto, 

a inteligibilidade estava mais relacionada com a intimidade entre os estudantes do que 

com a proficiência. Diante de tal realidade, em primeiro lugar, pensei em como 

caracterizar o falar dos meus alunos em relação à norma apresentada, em segundo, se a 

idade de início dos estudos exerceria alguma forte influência em sua produção linguística. 

Considerando o papel, cada vez maior, do inglês no Brasil, tanto na vida 

acadêmica quanto cotidiana, é pertinente descrever como ocorrem as realizações 

fonológicas do idioma como segunda língua falado por recifenses, de maneira a 

compreender melhor aspectos diversos de:  (a) como ocorre a aquisição fonológica de 

segunda língua; (b) o que identifica a variedade dialetal do Recife em comparação a 

outras relatadas em trabalhos em outras cidades do Brasil na produção de L2; (c) o que 

diferencia a produção de alunos que começaram a estudar a língua como criança da 

produção de alunos que começaram a estudar depois de adultos. 

De acordo com Lado (1984), o contraste de dois sistemas linguísticos é capaz 

de responder as questões colocadas acima. Portanto, será utilizada a teoria de Análise 

Contrastiva (AC), em sua Hipótese Fraca, a Interlíngua, dialogando com outras teorias de 

aquisição de fonologia de segunda língua para a complementação dos pontos que não 
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puderem ser resolvidos apenas pela AC. Portanto, considerar os falantes não-nativos de 

inglês como usuários de uma norma própria é crucial para o respeito de sua pronúncia e 

exploração correta na descoberta de por que falam como falam. 

Esta pesquisa também apresenta um componente sociolinguístico, pois 

tentará comprovar resultados que sejam aplicados especificamente aos falantes da 

variedade dialetal do Recife – PE, em dois grupos distintos de estudantes, adolescentes, 

que começaram a estudar na faixa antes dos 10 anos de idade; e adultos, que 

começaram os estudos após os 20 anos. 

O termo Inglês como Língua Internacional (English as an International 

Language – EIL) foi criado para uma nova área de estudos que não pressupõe a 

presença de um falante nativo no momento da interação. Pesquisas que tratam de 

descrições entre interlocutores, cujo único componente comum é o uso da língua inglesa, 

podem contribuir para um maior entendimento de como ocorre a aquisição de inglês 

como L2 e o que há de análogo para os inúmeros falantes não-nativos do idioma. Os 

estudos também preocupam-se mais com a inteligibilidade entre pessoas de 

nacionalidades distintas que utilizam inglês como língua comum, do que com a cópia de 

um modelo de pronúncia irreal para não-nativos. 

Escolhemos o Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFRL) para categorizar os alunos pois, além de esta ser uma referência aplicável às 

habilidades em vários idiomas, também apresenta as habilidades linguísticas em termos 

de “o que o aluno é capaz de fazer”, em lugar de priorizar “há quanto tempo estuda o 

idioma”. Os graus de proficiência são divididos em 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.  O 

grupo escolhido, B2, consiste de falantes que atingiram um estágio intermediário de 

aprendizado, são capazes de se responder apropriadamente em diversos tipos de 

situações comunicativas e compreender uma grande variedade de textos.  

O termo Inglês como Língua Estrangeira (English as a Foreign Language - 

EFL) define a forma como o idioma é ensinado em cursos livres no Brasil. Nesse 

trabalho, o inglês será tratado como segunda língua ao falar do segundo sistema que os 

informantes pesquisados estão adquirindo. Sendo assim, não deve ser confundido com 

Inglês como Segunda Língua (English as a Second Language - ESL), que define a 

língua ensinada a imigrantes em países onde o inglês é a primeira língua. 

 

 

 

 

 



16 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

Temos como objetivo principal estudar a interferência do português na 

aquisição do traço [+tenso] em falantes de inglês como L2. Uma vez que a propriedade 

[+tenso] é inexistente nas vogais do português brasileiro, questionamos se ela é 

adquirida ao longo do processo de aprendizagem da língua estrangeira ou se os 

estudantes mantêm as mesmas vogais da L1 devido à semelhança com as da L2.   

Objetivamos também, identificar os traços fonológicos pertencentes ao 

português brasileiro recorrentes na produção de língua inglesa dos informantes 

pesquisados. Isto é, além da ausência do traço [+tenso], quais são os outros aspectos 

que interferem na articulação padrão das vogais estudadas.  

Pretendemos comparar o comportamento e a realização do traço [+tenso] 

entre as vogais //, // ou //, //, //, e // da língua inglesa. E para cada vogal iremos 

verificar a influência do ambiente fonológico na aquisição. Dessa forma, analisaremos 

também os padrões silábicos e a presença ou ausência das vogais na sílaba tônica.  

Por fim, esperamos identificar o que distingue fonologicamente os grupos que 

começaram a estudar inglês quando crianças e depois de adultos no nível B2. A partir 

das análises individuais e da comparação entre os dois grupos, acreditamos que 

encontraremos regularidades capazes de comprovar se há diferença na produção das 

vogais por causa da idade em que começaram a estudar. 

 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Neste capítulo estão os objetivos e justificativa para escolha do tema da 

dissertação. No segundo capítulo, fizemos o levantamento de teorias fonológicas e de 

aprendizagem de língua estrangeira que darão suporte à nossa análise. Escolhemos a 

fonologia gerativa por tratarmos da aquisição de um traço fonológico específico que foi 

introduzido na matriz de Chomsky & Halle em 1968. Trazemos também no capítulo 

alguns desdobramentos da fonologia gerativa, como a geometria de traços, que também 

é necessária na descrição de processos fonológicos. As teorias de aquisição de segunda 

língua mais pertinentes para os objetivos desse trabalho são: a Hipótese do Período 

Sensível – termo para recente para Hipótese do Período Crítico (CPH), desenvolvida por 

pesquisadores de orientação biológica e cognitivista na década de 1960 –; e a teoria da 
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Interlíngua, promovida por Corder, também nos anos 60, e Selinker, até os dias atuais. 

Finalmente, apresentamos os pressupostos da Fonologia do Inglês como Língua 

Internacional dados por Jenkins nos últimos dez anos. Finalmente, relatamos pesquisas 

anteriores feitas com: (a) falantes de inglês como segunda língua; (b) nativos de língua 

inglesa que aprenderam língua portuguesa; e (c) brasileiros que falam inglês como 

segunda língua. Trazemos uma breve descrição dos métodos das pesquisas citadas e a 

relevância de seus resultados para o nosso trabalho. 

O capítulo 3 compreende o início da comparação entre as vogais da língua 

inglesa e do português brasileiro. Verificamos os traços presentes nos dois sistemas e os 

comparamos de acordo com as semelhanças das vogais equivalentes nas duas línguas. 

Mostramos também como se caracteriza o tempo de uma vogal longa na geometria dos 

traços. Além disso, trazemos também as diferenças dos padrões silábicos e tonicidade 

nas duas línguas.   

O capítulo 4 está dedicado à descrição dos procedimentos metológicos, desde 

a preparação dos testes usados nas entrevistas, passando pela seleção dos participantes 

e culminando com a escolha do programa PRAAT para a análise dos dados. Explicamos 

em detalhes também as características do CEFRL, no nível B2, do teste oral da prova 

FCE e de como a pronúncia dos candidatos é analisada. 

Expomos, no capítulo 5, as descrições dos dados extraídos das entrevistas. 

As análises foram organizadas por informante, e dentro de cada ponto, subdividimos as 

particularidades de cada vogal. Escolhemos deixar as tabelas mostrando o tempo de 

duração de cada vogal no corpo do texto para facilitar a localização das informações para 

o leitor. No fim de cada grupo retomamos as regularidades das descrições a fim de 

evidenciar nossas conclusões. O último capítulo corresponde à conclusão final do 

trabalho, mostrando os objetivos que conseguimos contemplar e sugerindo propostas de 

pesquisas afins.      
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 FONOLOGIA: DE TRUBETZKOY À TEORIA DOS TRAÇOS 

 

 

Os estudos do Círculo ou Escola Linguística de Praga da década de 1920 

enfatizavam o caráter funcional da linguagem. Dentre os campos que se propunham a 

desvendar, a fonologia tornou-se um dos mais eminentes, tendo em vista a criação da 

ciência em oposição à existente fonética acústica. Trubetzkoy, um dos linguistas que 

mais se destaca nessa fase, detém-se particularmente ao estudo do papel dos sons da 

fala no desempenho da função representativa da linguagem – Phonologie. 

Em Principes de Phonologie, o linguista conclui que “o fonema é o conjunto 

de traços fonologicamente relevantes numa estrutura fônica” (TRUBETZKOY, 1939; p. 35 

apud CÂMARA JR, 1977) e sugere que se deve evitar o uso de símbolos fonéticos e 

analisar cada fonema por seu feixe de características. Ao mesmo tempo, ele também 

abandona o estudo dos sons dentro de uma visão puramente acústica, fisiológica e física, 

desprovidos de sentido como cita Garvin (in HILL, 1974).  

Antes do fim da II Guerra Mundial, Jakobson, outro membro do grupo de 

Praga, vai para os Estados Unidos, conhecendo os linguistas locais: Boas, Sapir, 

Bloomfield e Halle. Em 1961, Jakobson, Fant & Halle publicaram um trabalho que visava 

fornecer um número mínimo de traços capazes de distinguir todos os contrastes fonéticos 

existentes nas línguas do mundo, constituindo a primeira formalização de um modelo de 

traços distintivos.  
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Tab. 01 – Matriz de traços de Jakobson, Fant e Halle 

(JAKOBSON, FANT & HALLE: 1952, 43) 

 

A Tab. 01 acima possui a taxonomia que explora amplamente os traços 

distintivos que será adaptada na obra de Chosmky & Halle (1968). Segundo Bisol (2006), 

Jakobson abriu o caminho para o modelo gerativo que abandona o conceito de fonema 

como unidade estanque para concentrar-se em uma teoria exclusiva de traços distintivos 

e redundantes, os quais oferecem os elementos para a elaboração de regras que, a partir 

de estruturas subjacentes, geram estruturas de superfície. A fonologia gerativa formulou 

as regras que demonstram a naturalidade dos processos gerais comuns aos diferentes 

níveis (CALLOU & LEITE, 1995). 

Chomsky & Halle (1968/1997), assim como os estudiosos de Praga, também 

classificam os traços fonológicos como binários, porém os fonéticos não o são. Se 

compararmos a Tab. 01 e a Tab. 02 podemos ver as semelhanças tanto na nomenclatura 

quanto na teoria subjacente que considera os traços como presentes ou ausentes (+/-). A 

descrição de fonemas na fonologia gerativa é distribuída nas seguintes categorias: 
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Tab. 02 – Esquema de traços de Chomsky e Halle 

Major class features  
Sonorant  
Vocalic  
Consonantal  

Cavity features  
Coronal  
Anterior  
Tongue-body features  

 High 
 Low 
 Back 

Round  
Distributed  
Covered  
Glottal constrictions  
Secondary apertures  

 Nasal 
 Lateral 
Manner of articulation features  

Continuant  
Release features: instantaneous and 
delayed 

 

 Primary release 
 Secondary release 

Supplementary movements  
 Suction 
 Velaric suction (clicks) 
 Implosion 
 Pressure 
 Velaric pressure 
 Ejective 

Tense   
Source features  

Heightened subglottal pressure  
Voice  
Strident  

Prosodic features  
Stress   
Pitch  
 High 
 Low 
 Elevated 
 Rising 
 Falling 
 Concave 
Length  

(CHOSMKY e HALLE, 1997; p. 299-300) 

 

Como modelo teórico, “a fonologia gerativa clássica enquadra-se nos 

modelos lineares onde o componente fonológico é definido como parte da gramática que 

atribui uma interpretação fonética à descrição sintática” (BISOL, 2001; p. 15). Porém é 

visível a influência estruturalista que o próprio Chomsky criticava. Os níveis de 

representação são relacionados através de regras que apagam, inserem ou mudam sons 
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em contextos específicos, em uma estrutura hierárquica, que são universalmente 

aplicados a todas as línguas. Os desdobramentos da fonologia em gramática gerativa 

podem ser vistos na fonologia não-linear e suas subdivisões; e nos modelos de Hyman 

(1975), Ladefoged (1975) e Clements (1985). 

Com o desenvolvimento da geometria dos traços, a partir das pesquisas de 

Clements & Hume (1995), foi feita uma reorganização dos traços propostos pela 

fonologia gerativa clássica, considerando um sistema de nós ordenados 

hierarquicamente em classes naturais que podem se subdividir em traços fonológicos. 

Clements & Hume afirmam que suas classes estão mais ligadas às classes de 

Trubetzkoy as quais eram definidas por princípios fonéticos e fonológicos do que às de 

Chomsky e Halle, que não possuíam estrutura interna, eram somente uma matriz linear. 

A divisão dos traços em nós de classe naturais solucionou muitas questões 

com relação a processos fonológicos de coarticulação ou neutralização, por exemplo1. 

Vogais e consoantes, mesmo estando em nós e níveis diferentes, possuem os mesmos 

pontos de constrição [labial], [coronal] e [dorsal]. O traço [labial] é análogo à característica 

arredondamento presente tanto na fonética articulatória quanto na fonologia gerativa. O 

traço [coronal] relaciona-se à anterior. E finalmente, o traço [dorsal] diz respeito à 

caracterização posterior. O grau de abertura, outra ramificação do traço vocálico, substitui 

os traços binários [alto] e [baixo] do modelo gerativo, permitindo classificar as vogais em 

abertura 1, 2, 3, etc. dessa forma, línguas com três, quatro ou mais aberturas podem ser 

registradas.  

Os padrões fonológicos descritos a partir da geometria dos traços são mais 

consistentes entre as diversas línguas do mundo, pois os nós de classe estão 

determinados por constrições vocálicas. Dessa forma, o elo fonética e fonologia é mais 

fortemente traçado para a interpretação de fenômenos linguísticos. Apesar da existência 

de teorias mais modernas, a estrutura arbórea supre as necessidades de uma descrição 

formal utilizando os pressupostos da fonologia segmental. 

 

2.1.1 Traços vocálicos 

 

Dentre os traços apresentados na Tab. 02 adaptada de Chomsky & Halle 

(1968/1997), nos interessam particularmente os que delineiam os contornos vocálicos. 

Sendo assim, os traços de corpo de língua são os primeiros a serem comumente 

considerados, pois caracterizam a qualidade da vogal. Porém, neste trabalho, o traço de 

                                                 
1
 Para exemplos específicos ver Clements e Hume, 1995; p. 278-279. 
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modo de articulação [+tenso] terá mais valor teórico, devido ao nosso objeto de estudo, 

assim como o correlato fonético de duração, que corresponde à quantidade. 

Todos os traços possuem valores binários positivos ( + ) ou negativos ( - ), 

indicando sua presença ou ausência. Os traços de corpo de língua podem ser: 

 [alto] – sons produzidos pela elevação do corpo da língua a partir da posição neutra; 

 [baixo] – sons produzidos pelo abaixamento do corpo da língua a partir da posição 

neutra;  

 [posterior] - sons produzidos pela retração do corpo da língua a partir da posição 

neutra. 

Na classe seguinte temos o traço [arredondado], que é realizado com o 

arredondamento dos lábios. Na maioria dos casos [posterior] e [arredondado] são traços 

associados, sendo assim [+posterior] implica em [+arredondado], o que é verdadeiro para 

todos os fonemas vocálicos da língua portuguesa, porém não para todos os da língua 

inglesa. Na qual há oposição entre [+/- posterior] e [+/- arredondado],   

Os traços tenso e frouxo (tense/lax) foram primeiro descritos na obra de 

Jakobosn, Fant & Hale (1956), caracterizados pela quantidade de energia e tensão 

articulatória despendidas na realização sonora. Chomsky & Hale (1968/1997) descrevem 

que os sons tensos envolvem maior esforço muscular, pois os órgãos articulatórios têm 

de se manter por mais tempo na mesma posição. Além disso, as vogais tensas são 

produzidas com um desvio maior da posição neutra (ou de descanso) do trato vacal. 

O traço [+tenso] é marcado por ser mais longo. Foneticamente, ele é mais 

demorado que o curto, mesmo que isso seja traduzido em milissegundos. Portanto sendo 

geralmente correlacionado à característica temporal longo, assim como o abaixamento é 

à posterioridade. Em inglês [+tenso] e longo são equivalentes, porém isso não é 

verdadeiro em todas as línguas do mundo. 

A duração de um fonema vocálico pode ser mensurada em milissegundos 

através de um espectrograma, porém esse é um valor relativo de acordo com Carr 

(2008), pois podem haver variações de falante para falante, dependendo do contexto e 

da velocidade da fala. Spencer (2005) coloca que uma vogal longa deve durar em média 

duas vezes mais que sua correlata curta. As vogais, de modo geral, possuem uma 

duração maior diante de consoantes sonoras, e em contrapartida, são mais curtas antes 

de consoantes surdas. 
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2.2 CONCEPÇÕES DE AQUISIÇÃO2 DE SEGUNDA LÍNGUA/LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Phonological analysis, far from being a purely formal study of patterns, 
makes predictions about how speakers of one language will reproduce 
sounds of another language. 

3
 

(HYMAN, 1975; p. 21) 

 

Um ser humano normal, do ponto de vista físico, fisiológico e psíquico, tem a 

capacidade de conhecer e utilizar várias línguas, ou idiomas. Portanto, um indivíduo tem 

uma língua materna, aquela que aprende com seus familiares desde a infância, pode ter 

uma segunda língua, sendo igualmente bilíngue através da imersão em duas culturas ou 

tendo aprendido uma língua estrangeira em instrução formal de sala de aula. O que 

ocorre em nossa mente enquanto aprendemos o segundo idioma pode ser esclarecido à 

luz de diversas teorias que consideram o homem: um ser condicionável; biologicamente 

disposto; ou social e dependente de outros. 

De acordo com a teoria behaviorista, a aquisição da linguagem dá-se por 

imitação e memorização, desse modo o aprendiz irá produzir estruturas corretas, o que é 

um hábito positivo e deve ser reforçado através de um estímulo. Contudo, os processos 

de imitação e memorização só podem ser aplicados para explicar alguns aspectos da 

aquisição.  Falantes adultos de segunda língua passam diversos processos cognitivos 

durante o processo contínuo de aprendizagem e uso, por meio da interação com outros 

falantes e por sua habilidade de encontrar regularidades linguísticas.  

Tanto o sistema articulatório quanto o perceptual têm um papel ativo na 

aquisição fonológica de regras abstratas e na produção de unidades fonéticas. O estudo 

da aquisição pode ajudar a entender questões de variação, e também da habilidade inata 

do ser humano. Macken (in GOLDSMITH, 1996; p. 673) sintetiza que “the evidence to 

date shows that acquisition constraints are in the mind, not in the world, and they are 

specifically linguistic, explicitly represented structures”4. 

Contrariando o behaviorismo, Chomsky (1965) postulou novos conceitos que 

explicariam como adquirimos a linguagem. Em primeiro lugar, considera todo ser humano 

biologicamente programado a aprender e possuidor de um dispositivo de aquisição 

linguístico (LAD – language acquisition device), onde se localiza a estruturação da língua. 

Ao procurar mais semelhanças que diferenças entre as línguas existentes, o pensador 

americano cunhou o termo Gramática Universal (GU – Universal Grammar), que define 

                                                 
2
 Neste trabalho, as palavras aquisição e aprendizado serão utilizadas como sinônimos. 

3
 Análise fonológica, longe de ser um estudo puramente formal de padrões, consegue prever como 

falantes de uma língua reproduzirão os sons de outra língua. 
4
 (...) a evidência até o momento mostra que as restrições da aquisição estão na mente, e não no 

mundo, e elas são estruturas especificamente linguisticas e explicitamente representadas. 
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as relações comuns a todas as línguas faladas pelo homem como se fossem 

geneticamente herdadas. Assim sendo, de acordo com princípios chomskianos  

o indivíduo adquire a língua do ambiente em que vive – seja Português, 
Inglês ou qualquer outra – com base nessa essência comum. As 
diferenças que existem entre elas envolvem escolhas dentre um conjunto 
de opções (BISOL, 2001; p. 15). 
 

A partir das considerações inatistas de aquisição de primeira língua, pode-se 

criar hipóteses para explicar como ocorre a aquisição da segunda, enfatizando nesse 

trabalho os aspectos fonético-fonológicos. Alguns linguistas consideram a GU uma boa 

perspectiva para compreender como aprendizes sabem mais do que são explicitamente 

ditos, e como certos processos de aprendizagem não podem ser elucidados a partir da 

comparação com a primeira língua, mas somente a partir de universais. Por outro lado, 

estudantes precisam por vezes de instrução direta a respeito de certas estruturas da 

segunda língua, o que contraria a aplicabilidade da GU em contextos formais de sala de 

aula, principalmente no ensino de inglês como língua estrangeira para adultos. 

Os estudos de aquisição de primeira língua mostram os estágios pelos quais 

crianças passam de modo a descobrir a fonologia de sua língua (HYMAN, 1975). 

Analogamente, pode-se afirmar que aprendizes de segunda língua também testam 

hipóteses durante o processo contínuo até que ocorra a aquisição. Portanto pode-se 

afirmar que possuem competência no segundo idioma que estão aprendendo, bem como, 

gradualmente melhoram seu desempenho no sistema. Durante esse processo, 

simplificações da L2 ou marcas do sistema da L1 são perceptíveis na produção de L2, 

gerando o que se pode chamar de sotaque estrangeiro (FA – foreign accent). 

O FA é realizado através de troca, supressão ou adição de fonemas, 

modificando ou não a estrutura silábica, além de mudanças de tonicidade em palavras ou 

do grupo entoacional em uma sentença, que pode gerar situações de riso, julgamento, 

preconceito ou quebra de comunicação. Ele ocorre pela percepção de uma propriedade 

fonológica na L2 como semelhante à L1 sem que ela o seja, ou pela incapacidade de 

produzir tal propriedade. Dessa forma o FA tanto é uma realidade psicológica quanto 

física (OBLER & GJERLOW, 2002). 

Dalton & Seidlhofer (2004) afirmam que temos uma espécie de filtro sonoro 

que desenvolvemos quando adquirimos nossa L1 responsável por descartar as 

informações irrelevantes e manter as essenciais para o reconhecimento e produção de 

fala inteligível. Segundo as autoras, o “filtro” está ativo enquanto o processo de aquisição 

de L2 ocorre, inibindo, portanto, nossa capacidade de perceber certas peculiaridades 

entre os sistemas. O que só pode ser resolvido através de instrução explícita, com 

atenção direcionada para cada qualidade específica. 
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2.2.1 Hipótese do período sensível 

 

A hipótese do período crítico (CPH – Critical Period Hypothesis), proposta em 

1967 pelo neurologista Lenneberg explica a capacidade humana de aprender a 

linguagem através da biologia. Dessa forma, liga-se à corrente chomskiana 

complementando os princípios da GU. Um dos principais presssupostos da CPH diz que 

“animals, including humans, are genetically programmed to acquire certain kinds of 

knowledge and skill at specific times in life. Beyond those „critical periods‟, it is either 

difficult or impossible to acquire those abilities.” 5 (LIGHTBOWN & SPADA, 2008; p. 17). 

Destarte, para aquisição de linguagem, seja L1, L2, linguagem de sinais (no caso de 

surdos-mudos), etc. há um período mínimo, que se estende até a puberdade. Lightbown 

& Spada (op. cit.) reportam estudos de caso que comprovam tal proposição. Grande 

parte das pesquisas tem seu foco na pronúncia, justificando porque a maioria dos 

aprendizes de língua estrangeira não consegue atingir sotaque nativo (native-like accent). 

Hkan (2007) enfatiza que a pronúncia de L1 está tão entranhada na mente que ela 

resiste à modificação.  

O fato de a realização fonológica estar relacionada a habilidades 

neuromusculares parece confirmar porque perdemos a capacidade de perceber e realizar 

contrastes ao aprendermos uma segunda língua. Macken (1996) delimita o período da 

perda de discriminação de segmentos muito antes da puberdade. Se tomarmos por base 

suas afirmações seria impossível para um indivíduo adquirir outro sistema fonético-

fonológico, uma vez que não haveria como categorizar novas oposições distintivas:  

“(...) in the last six months of the first year, children‟s babbling takes on 
segmental and prosodic characteristics of the surrounding language and 
their perceptual systems attune to the specific language of their 
communicative environment with the loss of the ability to discriminate 
noncontrastive differences by eight to ten months of age”.

6
 (MACKEN, 

1996; p. 675) 

 

Analisando o traço supra-segmental pitch, Locke (apud JENKINS, 2008) 

supõe que esse é o primeiro traço reconhecido ainda no período fetal, sendo o aspecto 

mais complexo ou impossível de se ensinar, tanto receptivamente quanto 

produtivamente. Barbara & Seidlhofer (2004) confirmam que começar a aprender uma 

                                                 
5
 (...) animais, incluindo humanos, são geneticamente programados a adquirir certos tipos de 

conhecimentos e habilidades em tempos específicos da vida. Além desses períodos críticos, é 
difícil ou impossível adquirir tais habilidades. 
6
 (...) nos últimos seis meses do primeiro ano, o balbucio da criança toma características 

segmentais e prosódicas da língua ao redor e seu sistema percepetual de adéqua à língua 
específica do ambiente comunicativo com a perda da habilidade de discriminar diferenças não 
contrastivas dos oito aos dez meses de idade. 
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segunda língua mais cedo traz vantagens devido à plasticidade do cérebro jovem. As 

autoras concluem demonstrando através de uma figura o que pode ser ensinado, o que é 

relevante, e o que só se aprende em contextos comunicativos reais em relação à 

pronúncia de inglês como L2. 

 

Fig. 01 – Elementos fonológicos e aplicação no ensino 

 

 

 

 

 

 

 

(BARBARA & SEIDLHOFER, 2004; p. 73) 

 

Finalmente, Aitchinson (2002) mostra que a CPH nasceu da crença de que 

em um ponto específico do crescimento humano haveria uma lateralização do cérebro, 

quando os aspectos linguísticos seriam processados por somente um hemisfério, 

impossibilitando assim o aprendizado completo de outro idioma após esse período. 

Diversos estudos de casos, porém, comprovam que indivíduos que foram expostos a L2 

quando adultos, foram capazes de se tornar proficientes em todos os aspectos da língua. 

Mesmo tratando-se de situações específicas, são evidências suficientes para substituir o 

termo “crítico” por “sensível”, dessa forma o postulado atual é de que é preferível 

começar a aprender novos idiomas quando jovem, porém nossa capacidade não cessa. 

Destarte, os fatores cruciais para uma melhor produção oral segundo 

Lecumberri & Gallardo (2003) são a qualidade e a quantidade de exposição do aprendiz à 

L2, além da frequência universal do fonema. O contato com o maior número de falantes, 

nativos e não-nativos acompanhado por horas de imersão ativa no idioma, são 

responsáveis por resultados mais positivos. Porém, os mesmos autores, descrevem 

trabalhos de classe naturalista que provam que a proficiência em vogais tem uma relação 

mais estreita entre o aprendizado e a idade, pela capacidade de formação de categorias 

que os mais jovens possuem. Ao contrário de outras pesquisas, Lecumberri & Gallardo 

concluem que em relação ao aprendizado formal de LE, alunos adultos têm melhor 

desempenho que crianças. 

Outra proposta é citada por Hansen (2006), em que o tempo de exposição à 

primeira língua é crucial. Na verdade, é uma forma alternativa de afirmar que sujeitos que 

teachability     communicative importance  

 

segments   stress   intonation 
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começaram a aprender a L2 mais cedo demonstrarão menos as características de sua 

L1. Todavia, a hipótese de Hansen lida com características psicológicas de identidade 

com a cultura da língua materna e da língua-alvo. Portanto, quanto mais cedo o contato 

com outra cultura, menos necessidade de manter identificação com sua primeira. 

Hkan (2007) também afirma que o tempo de aprendizado tem um papel 

importante na manutenção do FA. Nos anos iniciais de estudo a presença de 

características da L1 na produção de L2 é mais perceptível e leva a maiores quebras de 

comunicação que após anos de prática. Além disso, a aquisição de novos fonemas 

depende do quão marcados eles são e de sua frequência nas línguas do mundo.  

Sendo assim, pode-se admitir que não há comprovação absoluta da hipótese 

do período sensível. Os frutos de pesquisas no campo da neurolinguística ou da 

linguística aplicada demonstram resultados contrastantes devido aos diferentes focos e 

métodos de pesquisa. Além disso, a plasticidade e capacidade cerebral não nos são 

conhecidas em sua plenitude, acrescido de valores individuais das aptidões dos 

indivíduos pesquisados como motivação, ambiente, estilo de aprendizagem e desejo de 

ser reconhecido por sua nacionalidade, é esperado que ocorram divergências tão 

contraditórias. Deve-se relatar as contribuições de cada estudo confirmando ou refutando 

a pertinência de tal hipótese para o caso em particular. 

 

2.2.2 Transferência, interferência e fossilização 

 

Outra teoria relevante para a descrição de estudos de bilinguismo e aquisição 

de L2 foi a Análise Contrastiva (CAH – Contrastive Analysis Hypothesis). Desenvolvida 

no fim dos anos 50 por Lado, e ainda largamente influenciada pelo behaviorismo, 

postulava que aspectos semelhantes entre L1-L2 resultaria em facilidade na aquisição 

dos mesmos, ocasionando transferência, enquanto que a diferença seria igual à 

dificuldade, gerando os erros (como eram considerados) causados por interferência, que 

poderiam ser explicados e tratados, como algo patológico.  

“When learning a foreign language we tend to transfer our entire native 
language system in the process. We tend to transfer to that language our 
phonemes and their variants, our stress and rhythm patterns, our 
transitions, our intonation patterns and their interaction with other 
phonemes.”

7
 (LADO, 1974; p. 11)  

 

                                                 
7
 Quando aprendemos uma língua estrangeira costumamos transferir todo o sistema de nossa 

língua nativa no processo. Nós costumamos tranferir a essa língua nossos fonemas e suas 
variantes, os padrões de acento e ritmo, as transições, os padrões de entonação e sua interação 
com outros fonemas. 
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 Segundo Lado (op. cit.), falantes de uma L2 possuem pontos cegos que 

impedem a percepção dos fonemas como eles o são, classificando-os como os de sua 

língua materna. Ele exemplifica que falantes do português encontrarão dificuldades em 

produzir / pois são fonemas inexistentes em nossa língua ou 

existentes em distribuição deferente na sílaba. Sendo assim, deveríamos perceber / 

como ou , por exemplo, dependendo do contexto em que se encontra. Em momento 

algum, o autor considera diferentes variantes do português que possuem tal fonema em 

contextos específicos, o que é perdoável por suas pesquisas serem anteriores a 

sociolinguística variacionista de Labov. 

Estruturas que sofreram interferência e não foram corrigidas, nos termos de 

Lado (op. cit.), podem se tornar fossilizadas, isto é, cristalizadas na produção dos 

estudantes. Um comportamento fossilizado seria a constante produção de em lugar 

dena palavra chair, por exemplo. Portanto, o objetivo da análise contrastiva proposta 

por Lado (op. cit.) seria a comparação, com fins didáticos, dos sistemas fonético e 

fonológico da L1 e da L2, de modo a evitar a interferência e consequente fossilização de 

elementos segmentais e suprassegmentais. 

James (apud HAKAN, 2007) aponta que reconhecer sons ou estruturas que 

são inexistentes na L2, não as torna automaticamente difíceis. Devido à deficiência em 

demonstrar onde e quando os erros ocorriam (BROSELOW, 1983), a CAH foi 

abandonada durante alguns anos, e só foi valorizada novamente quando o conceito de 

interlíngua foi desenvolvido. 

 

2.2.3 Interlíngua 

 

O artigo de Corder (apud ABREU, 1997), foi um marco para a visão de erro 

como algo positivo, parte do processo de aprendizado. Desde então, surgiu a Hipótese 

Fraca da CAH, que postula que elementos da L1 ajudam a construir aqueles que também 

estão presentes na L2. A transferência tem um papel significativo e complexo na 

aquisição de L2, tornando possível a criação de escalas de aquisição entre os sistemas. 

 Ao processo de sucessivas aproximações entre uma série de sistemas 

fonológicos em direção à L2 dá-se o nome de interlíngua (interlanguage - IL), uma vez 

que o termo transferência implicava que havia duas línguas e movimentos separados. 

Segundo Corder (apud ABREU, 1997; p. 3) “(...) qualquer que seja a abordagem teórica 

que adotemos (...) temos de criar um „inventário‟ de „normas‟ que represente alguma 

abstração dos dados de fala e tratá-los como „sons da língua‟”.  
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O termo interlíngua, criado por Selinker em 1972, proporcionou considerar a 

língua nativa “como uma manifestação de um processo psicológico geral, que se baseava 

no conhecimento anterior para facilitar a aprendizagem” (HENRIQUES, 2005). A partir 

dessa teoria podem ser analisados fenômenos que são gerais e ocorrem na maioria dos 

sistemas lingüísticos e comprovar que o caminho de aquisição de linguagem não é linear, 

mas opera em estágios. 

Reconfirmando sua tese, Selinker (1997) explica que há estruturas e 

processos da L1 mais facilmente transferíveis que outros. Além disso, as pronúncias 

desviantes do padrão são frutos de outras ações, tais como generalização ou 

simplificação de regras, de natureza universal. Os termos de Selinker a respeito de 

interlíngua estão sintetizados a seguir:  

 Um sistema linguístico parcialmente separado. 

 O falante usa o contexto da L1 como suporte. 

 Uma parte da interlíngua é fossilizada de acordo com o nível do aprendiz. 

  Forças universais das línguas operam na interlíngua 

 A interlíngua está sujeita a estratégias de simplificação ou complexidade. 

Na mesma linha de pensamento, a Hipótese de Marcação Diferenciada 

(Markedness Differential Hypothesis) de Eckman (1977) afirma que quando duas línguas 

possuem os mesmos fonemas, porém com contrastes marcados de modo distinto, o 

estudante terá mais dificuldade para aprendê-los. Pode-se exemplificar tal hipótese para 

alunos brasileiros considerando a letra –s em fim de palavra no inglês, há regras 

determinadas pelo último fonema antes de –s que determinam se sua produção será 

 se o penúltimo fonema do vocábulo for surdo, sonoro ou sibilante 

respectivamente.  Assim, a produção dos plurais ou terceira pessoa do singular do inglês 

como L2 não são percebidos, portanto não são pronunciados devidamente por 

brasileiros. Pois apesar de termos os mesmos fonemas no nosso inventário, a realização 

do –s final é definida pelo fonema da palavra seguinte em sândi ou é marcado pela 

variação diatópica e não por uma regra lexical, como no inglês. 

Eckman, Elreyes & Iverson (2003) estabelecem que a fonologia de uma 

segunda língua não é uma mera imitação da primeira e enumeram quais são as 

situações de contraste entre L1 e L2: 

1 (…) the native language has neither of the sounds which contrasts in 
the target language; 
2  (…) the native language contains one of the phonemes which are in 
contrast in the target language; 
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3  (…) the native language has both of the phones in question, but lacks 
the contrast. 

8
(ECKMAN, ELREYES & IVERSON, 2003; p. 170) 

 

Assim sendo, a situação 1 causaria mais dificuldade de aquisição que 2, que 

em contrapartida, causaria mais dificuldade que 3. Pode-se afirmar que é mais fácil 

construir um novo sistema a partir de dados já existentes, modificando somente as 

regras, do que adquirir novos traços fonéticos. Eckman, Elreyes & Iverson (op. cit.) 

asseveram que as regras fonológicas da interlíngua estão de acordo com princípios da 

teoria fonológica.  

Espiga (2001), em seu artigo sobre interferências e interlínguas no 

aprendizado de espanhol, traça um paralelo importante entre interlíngua e fonologia a 

partir de dois princípios: o de facilidade máxima de articulação e o de separação 

perceptual máxima. No primeiro, a simplificação articulatória e economia estão 

relacionadas à mínima alteração possível dos inventários fonológicos existentes; 

enquanto o segundo, diz respeito à contrastividade dos traços, que pode ser perdida, 

quando não há diferenciação de certos traços, resultando em modificação do significado 

do discurso ou incompreensão dele. 

Finalmente, Cook (2002) dá à interlíngua o status de um sistema completo, 

com diferentes estágios de desenvolvimento, considerando a gramática do falante de L2 

uma norma própria. Lembrando preceitos sociolinguísticos de Labov, a autora afirma que 

membros de uma comunidade não podem ser julgados pelos padrões de outro grupo do 

qual não façam parte. Assim, falantes de uma segunda língua devem ser avaliados por 

um paradigma que não seja o mesmo do falante nativo. O que pode ser ratificado por 

Ellis (2008, 16) “absolute similarity in performance between an L2 learner and a native 

speaker is simply not possible because of the very nature of bilingualism”. 

 

 

2.3 FONOLOGIA DO INGLÊS COMO LÍNGUA INTERNACIONAL 

 

 

A necessidade de estudar eventos de fala entre pessoas de nacionalidades 

distintas que utilizam inglês como língua comum, sem o intermédio de falantes nativos, 

motivou as pesquisas em inglês como língua internacional (English as an International 

Language – EIL). Tais estudos podem contribuir para um maior entendimento de como 

                                                 
8
 1 (...) a língua nativa não possui nenhum dos sons que contrastam na língua-alvo. 

2 (...) a língua nativa contém um dos fonemas que está em contraste na língua-alvo. 
3 (...) a língua nativa possui os dois fonemas em questão, porém não tem o contraste.  
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ocorre a aquisição de inglês como L2, o que há de análogo para os inúmeros falantes 

não-nativos do idioma e os quais traços da fonologia da língua inglesa essenciais para 

uma produção de fala inteligível. 

Jenkins (2008) estabelece que a interlíngua de qualquer aprendiz, assim 

como qualquer língua, também está sujeita a variações, que não devem ser tidas como 

erros, mas como alofones. Porém é importante saber discriminar o que é uma forma de 

EIL e o que é de fato um erro de um falante bilíngue de língua inglesa.  Ela (JENKINS: 

2002, 2006, 2008) é responsável por uma vasta descrição do que deveria ser a fonologia 

do inglês como língua internacional para fins didáticos baseada em trabalhos empíricos e 

abordagens artificiais. A autora lista certos traços tidos como fundamentais ou não.  

 

Tab. 03 – Propriedades fonológicas essências e não-essencias no EIL 

Essenciais Não-essenciais 

contraste entre vogais longas e curtas  
 

// versus /i:/ 

qualidade das vogais // e // 

vogal // redução vocálica para /ə/ 

consoantes plosivas surdas e sonoras em 
início de palavra 
 
/p/, /t/, /k/ versus /b/, /d/, /g/ 

consoantes /ð/ e /θ/; 

clusters consonantais iniciais e no meio da 
palavra  
 
strong, factsheet 

pronúncia // em palavras como „cold‟ – 

sugere-se vocalização 

tonicidade diferencial em orações:  
 
He came by TRAIN versus HE came by train. 

contraste entre formas fortes e fracas em 
orações. 

Úteis 

pronúncia do /r/ como em dialetos róticos (GA ou inglês escocês padrão). 

 

Da tabela adaptada de Jenkins (2002; 2006; 2008) podemos concluir que a 

distinção entre vogais longas e curtas é considerada importante, assim como a distinção 

de sonoridade entre as oclusivas, ao lado da produção correta de encontros consonantais 

em início de palavra e vocábulos tônicos que podem contrastar significado em sentenças. 

Por outro lado, a produção das fricativas dentais é dispensável, uma vez que a maioria 

das línguas naturais, e mesmo alguns dialetos nativos, não possuem tais fonemas, e os 

substituem por outros fricativos ou oclusivos dentais mais próximos. Além disso, a 

eliminação do /ə/, som mais comum na língua inglesa, é complementada pela 

desnecessária produção das weak forms, onde o fonema se faz mais presente.  
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A manutenção do contraste entre vogais tensas e não-tensas é um fato 

importante da pesquisa, pois inúmeros contrastes entre palavras seriam perdidos, 

restando somente as informações contextuais para identificá-las. Como Jenkins (2008) 

relata, quando falantes de diferentes culturas conversam, os elementos de fundo 

(background), que normalmente servem para auxiliar a compreensão, são menos 

eficientes ou podem inclusive atrapalhar a inteligibilidade entre os interlocutores.  

 

 

2.4 PESQUISAS ANTERIORES 

 

 

2. 4.1 Tendências universais 

 

Ao estudar a fonologia do inglês como segunda língua, a literatura relata 

quais processos fonológicos se mostram mais salientes e ocorrem em maior proporção. 

Além disso, partindo de tendências universais impostas pela articulação e sistema 

perceptual humanos, sabe-se o que se pode encontrar de modo geral. Abaixo estão 

enumerados alguns dos fenômenos descritos em Broselow (1983), Fernandes (2001), 

Hakhan (2007) e Jenkins (2008): 

1. Manutenção da sílaba de padrão CV, evitando encontros consonantais. O que pode 

gerar acréscimo ou supressão de algum fonema para formar a sílaba CV. 

1.1. elisão – supressão de fonemas de modo a simplificar a sílaba. Ex. garden 

//  [*] 

1.2. epêntese – adição de vogal para apoiar a consoante precedente ou seguinte. 

1.2.1. prótese – adição de vogal antes da consoante, formando uma sílaba VC ou 

VCV, o que ocorre primeiro // em [*] 

1.2.2. paragoge – adição de vogal após a consoante, o que ocorre último // em 

[*] 

2. Substituição de fonemas por outros do mesmo modo ou ponto de articulação, 

especialmente /ð/ e /θ/, por sua baixa frequência nas línguas do mundo. Ex. think // 

 [*], [*] ou [*]; that //  [*], [*] ou [*]. 

Jenkins (op.cit.) mostra ainda que os processos fonológicos ocorrem em maior 

número quando informantes da mesma língua materna realizaram o teste do que quando 

os mesmos foram testados em pares de nacionalidades diferentes. Isto é, há uma maior 
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preocupação com a articulação correta quando os falantes não compartilham a mesma 

L1. Foi relatado por Jenkins também que morfemas gramaticais são mais comumente 

proferidos de forma diferente da padrão, seguidos de palavras cognatas. Sendo assim, 

presume-se que os vocábulos mais significativos são preservados e pronunciados o mais 

próximo possível do padrão. 

Além dos processos segmentais, precisamos apreciar os suprassegmentais. 

Em Crystal (2010), pode-se encontrar uma discussão em torno da acentuação frasal, 

considerando processos que envolvem o ritmo. As línguas podem stress-timed, como o 

inglês, ou syllable-timed, como o português brasileiro. O primeiro tipo compreende uma 

acentuação frasal em intervalos regulares de tempo, independente do número de sílabas 

átonas na frase, a “batida” será sempre na sílaba tônica de palavras contextualmente 

relevantes, também é conhecido por isocronia. O segundo abrange um acento 

igualmente distribuído entre sílabas tônicas ou átonas, de maneira que é menos evidente 

o contraste entre os termos da frase, por isso também é chamado de isossilábico. Ele 

afirma que situações de interação em inglês entre falantes de ritmo de tempos diferentes 

normalmente geram quebras de comunicação. Uma vez que um morfema gramatical, um 

verbo auxiliar ou um advérbio não compreendido modifica completamente o sentido de 

uma proposição. Ao mesmo tempo, dar o mesmo peso a todas as palavras de um 

enunciado pode confundir o ouvinte, pois o impossibilita de filtrar as palavras relevantes 

da oração. Sendo assim, falantes de L1 de ritmo isossilábico que mantém o mesmo 

padrão ao falar inglês serão mais fáceis de serem entendidos por outros falantes de L1 

isossilábica, por conseguinte mais difíceis de serem entendidos por falantes nativos de 

língua inglesa.  

Uma conclusão importante a respeito da fonologia de falantes de inglês como 

segunda língua diz respeito à variabilidade das formas que utilizam. Escudero (2000) 

afirma que aprendizes de L2 não se apresentam de maneira consistente, mas possuem 

tendências de desenvolvimento. É, portanto, possível discorrer a respeito de sua 

produção a partir de evidências, porém não se pode determinar estágios ou fases 

específicas de desenvolvimento e aquisição da língua de maneira permanente.  

 

2.4.2 Falantes de inglês que aprenderam português 

 

Em sua descrição da produção de americanos falantes de português como 

segunda língua, Azevedo (1981) traz conclusões que são muito pertinentes a nossa 

pesquisa. Com relação à vogal // do português, em seus testes ela foi realizada [] em 

sílabas tônicas abertas e [] em sílabas tônicas fechadas ou em posição átona, assim 
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como ocorre em inglês. Percebe-se, assim, que seus informantes têm dificuldade de 

produzir o comportamento regular do fonema do português, e demonstram o nível de 

interferência de sua língua materna em nossa língua.   

Algo análogo ocorreu com o fonema // do português, realizado como [] 

quando em contextos semelhantes aos do inglês, por exemplo, V+//. E produzido como 

[] ou [] quando em posição átona, dependendo do contexto precedente e seguinte. O 

fonema // foi o que demonstrou ser mais fielmente produzido pelos informantes de 

Azevedo, foi articulado de modo um pouco mais longo que o nosso, todavia os contextos 

fonológicos não alteraram os resultados. 

Finalmente // sofre o mesmo fenômeno que //, descrito anteriormente, 

ocorrendo [] em sílabas tônicas abertas, com leve ditongação, e [] em sílabas tônicas 

travadas e vogais átonas. Os sujeitos da pesquisa de Azevedo perceberam as sutilezas 

fonéticas da redução vocálica em vogais átonas do português corretamente e aplicaram 

as mesmas regras fonológicas do inglês. Como as regras de vogais tônicas são 

diferentes entre os dois sistemas, foram produzidas de maneira imprecisa quando 

considerado o padrão silábico CVC. Por último, as vogais correspondentes às longas da 

língua inglesa foram levemente alongadas ou ditongadas, demonstrando o quanto o traço 

[+tenso] está preso à percepção e produção dos americanos participantes do estudo. 

Ferreira (2006) relata as produções de seus informantes como certas ou 

erradas, em relação à norma do português brasileiro. Contribuem para nosso trabalho 

suas descrições a respeito das vogais //, // e //. Três informantes pronunciaram [] ou 

[] em lugar de [], caracterizado por Ferreira como um caso de hipercorreção. 

 

Tab. 04 – Uso de [] em lugar de // 

 

(FERREIRA, 2006; p. 108) 

 

Outro fenômeno que ocorreu com muito mais frequência foi a interferência 

ortográfica, diversas palavras escritas com a letra “e” em português foram articuladas 

com [] em lugar de [] ou []. Ferreira não descreve, porém, se a pronúncia foi alongada 
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ou ditongada nesses casos. A tabela abaixo exemplifica algumas das ocorrências 

relatadas pelo autor. 

 

Tab. 05 Uso de [] em lugar de // 

 

(FERREIRA, 2006; p. 109) 

 

2.4.3 Brasileiros que falam inglês 

 

Shepherd (2002) traça, em linhas gerais, as diferenças entre os sistemas 

linguísticos da língua portuguesa e inglesa. É importante frisar que ele caracteriza o 

inglês tanto em relação ao português brasileiro quanto ao europeu. No que diz respeito à 

fonologia, destacaremos somente suas observações a respeito das vogais, porém seu 

texto trata de diversos aspectos da fonologia, sintaxe e léxico.    

A figura abaixo representa uma linha de pesquisa de caráter contrastivo 

formal, uma vez que as vogais em cinza são as que Shepherd considera mais fáceis de 

serem percebidas e articuladas, enquanto as outras são consideradas mais difíceis. Ele 

ainda comenta o que se esperar da produção de determinadas vogais: 

 

Fig. 02 – Vogais do ingles semelhantes às do português  

 

1. // tends to be pronounced too short, and is confused with //: 
rich for reach; hit for heat, etc. 

3. // is shortened and confused with //: aunt and ant; can’t and 

cant. 

5. // is confused with //: fool for full. 
9
(SHEPHERD, 2002; p. 114) 

 

 

                                                 
9
 1. // costuma ser pronunciado muito curto, e é confundido com //: rich por reach; hit por heat, 

etc. 

 3. // é encurtado e confundido com //: aunt e ant; can’t e cant. 

 5. // é confundido com //: fool por full. 



36 
 

Para Dreasher & Anderson-Hsieh (1990) a única vogal nova para brasileiros 

aprendendo inglês seria //, pois não ocorre em nível fonêmico ou fonético. As únicas 

vogais relatadas em seus experimentos são // e //, comprovando que // é de fato mais 

difícil que // de ser produzido, por não se tratar se um som novo, mas um alofone de // 

antes de consoante nasal. Sua conclusão, porém, é de que universais linguísticos 

possuem um papel mais importante que a análise contrastiva ao tentarmos predizer a 

dificuldade de produção entre novos fonemas.  

Cruz & Pereira (2006) relatam que a troca da pronúncia da vogal // em lives 

por // como em leaves, gerou falha na interpretação do vocábulo e, por conseguinte, os 

ouvintes do experimento modificaram toda a sentença para que esta tivesse sentido, 

somente pela mudança de um elemento. Na referida pesquisa, brasileiros foram 

gravados em uma situação de teste e depois foram selecionadas sentenças que 

deveriam ser transcritas por falantes nativos de língua inglesa. O resultado encontrado 

pelas pesquisadoras atesta a afirmação de Jenkins (2008) a respeito da ausência de 

contexto compartilhado e aumento de quebras de comunicação. Para ela, o contexto 

pragmático tem um papel importante na construção do significado e manutenção da 

interação entre indivíduos, quando estes são de nacionalidades diferentes, os dados 

linguísticos tornam-se mais importantes que os contextuais. Dessa forma, se os 

elementos linguísticos não são parte do padrão esperado, o contexto não servirá de 

suporte para compreender o enunciado. 

Assis (2009) trata exclusivamente das vogais // e // em seu estudo e nos 

informa quais são os contextos fonéticos que mais influenciam na produção correta dos 

fonemas vocálicos. Em se tratando do contexto seguinte, Assis encontrou que a 

consoante líquida lateral é a que mais favorece a produção de // por falantes brasileiros, 

por se tratar de uma consoante coronal, assim como a vogal //. As oclusivas, nasais e 

fricativas não favorecem nem inibem sua realização. O contexto seguinte vazio inibe a 

articulação da vogal [+tensa], que é o inverso à realização nativa de tal vogal. Assis 

justifica tal resultado por não haver núcleo de sílaba complexo em português; como vimos 

na Fig. 6, a sílaba composta por vogal longa é dividida em dois tempos e é realizada com 

leve ditongação. O contexto precedente vazio gera o mesmo efeito de bloquear a 

produção de //, no entanto o contexto que mais facilita sua pronúncia é o glide //, 

também por possuírem propriedades acústicas semelhantes. 

Keys (2002a e 2002b) aborda uma questão interessante em seus artigos em 

relação ao processo de palatalização que nos parece paralelo aos fenômenos descritos 
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anteriormente. Na variante descrita por Keys a palatalização ocorre em // + //  [ em 

português e seus informantes transferem tal regra para o inglês em // + //  []. Ocorre, 

todavia, um fato inesperado, pois ocorreu o mesmo processo em inglês em // + //  

[. Tal fenômeno não existe na L1 na variante tratada por Keys, contudo ele não oferece 

uma solução, afirmando, portanto, ser necessária mais investigação a esse respeito. 

Silva Jr (2009) analisa a produção de 12 segmentos vocálicos sob a 

perspectiva do erro, e classifica seus dados de acordo com leitura igual às vogais do 

português ou do inglês. Ele não informa, no entanto, como é dado o erro, se por alteração 

na qualidade ou quantidade da vogal. As porcentagens das palavras beat, bought e boot 

são as que nos interessam da pesquisa citada. O termo beat foi lido 100% das vezes 

como no português, acreditamos que // foi igual a // nesse caso. O vocábulo bought foi 

pronunciado corretamente em até 20% das ocorrências por alguns dos participantes. E 

finalmente, a palavra boot foi a que obteve as maiores escores de produção padrão, 

chegando a 88% em um dos grupos avaliados. 

Finalmente, Delatorre (2006), em uma questão não especificamente relativa a 

vogais, destaca que obteve produções orais mais próximas do padrão nos testes que não 

envolviam input visual, no caso leitura de palavras. Portanto, a ortografia foi um fator que 

dificultou a articulação correta de “-ed” em fim de vocábulo. Ela esperava que quanto 

mais formal o teste, mais atenção à produção, resultando em pronúncias mais corretas, 

porém obteve resultados contrários. 

As pesquisas relatadas apontam muitos caminhos e resultados diversos 

dependendo de seus pontos de observação. É pertinente questionarmos com quais delas 

nossos dados concordarão. Em primeiro lugar, se haverá muitas substituições devido aos 

novos fonemas existentes na L2 e se as ocorrências estarão presas à classe de palavras 

como colocou Jenkins. Por outro lado, tomando os exemplos de Azevedo, podemos 

esperar uma produção acurada das vogais tensas, uma vez que a posição tônica em 

português naturalmente alonga nossas vogais, sendo essa uma transferência positiva à 

produção na L2. Todavia, a ortografia pode ser um entrave, interferindo principalmente 

nos testes que exijam a leitura de vocábulos. Como não estamos analisando pares 

mínimos das vogais curtas e longas em inglês, não poderemos determinar o quanto 

nossos informantes são capazes de diferenciá-las. Por fim, sabemos que contextos 

fonológicos específicos podem ser propícios ou não à articulação de certos fonemas. 

Com tantas variáveis, preocupa-nos, principalmente, a inconsistência de produção de 

falantes de L2 relatada por Escudero, que pode nos levar a uma interpretação errônea do 

nosso corpus. 
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DESCRIÇÃO E COMPARAÇÃO DAS VOGAIS 

 

 

Thornburry (1997) afirma que as vogais são as responsáveis pela distinção de 

sotaques, mais que as consoantes. Ao contrário das consoantes, as vogais não possuem 

ponto de articulação fixo, pois são realizadas sem obstrução completa da cavidade oral. 

Sua produção limita-se a uma área restrita entre o palato e o véu palatino. De acordo 

com a tradição fonético-articulatória, elas são caracterizadas por serem produzidas com 

ar pulmônico ejetivo sem obstrução em nenhum ponto da cavidade bucal. Os lábios e a 

posição da língua são os responsáveis pela diferenciação dos sons vocálicos. A 

comparação entre pares mínimos, realizada na maioria das consoantes, também é 

afetada pela caracterização triangular ou quadrangular das vogais, que não permite 

oposições binárias em todas as posições.  

De acordo com Ladefoged (1996), os segmentos vocálicos podem ser 

descritos a partir de três aspectos principais: altura da língua – alta, média e baixa; 

anterioridade/posterioridade da língua – anterior, central e posterior; e arredondamento 

ou não dos lábios – arredondada, não-arredondada. Da mesma forma, em consonância 

com critérios fonético-acústicos dados pela vibração das cordas vocais, Silveira (2008) 

apresenta as quatro qualidades vocálicas: altura – grave e aguda; duração – longa e 

breve; timbre – grau de abertura; e intensidade – acentuada e inacentuada. 

Ao descrever os sons vocálicos, Chomsky & Halle (1968/1997) explicam que 

são produzidos com a cavidade oral, cuja constrição não ultrapassa as vogais [i] e [u] e 

são [+vozeados]. As vogais e as consoantes líquidas possuem o traço [+vocálico]; os 

glides, as consoantes nasais e obstruintes são negativas para essa propriedade. Bisol 

(2001), seguindo Clements e Hume (1995), apresenta o traço equivalente não mais como 

vozeado, porém como [+/-silábico], cuja característica é constituir pico ou margem de 

sílaba, descrevendo-o de maneira funcional e não acústica. 

 

 

3.1 VOGAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

A análise fonológica tradicional das vogais do português do Brasil, que serve 

como parâmetro para novas análises, é a de Mattoso Câmara Jr (1970/1998). Utilizando 

um critério distributivo, isto é, em relação à posição ocupada na sílaba, distingue as 

vogais portuguesas das consoantes por sua função de núcleo silábico. Ele identificou 
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sete vogais em posição tônica, sendo seis em arranjo opositivo e uma sem par, formando 

um triângulo invertido, seguindo um modelo já proposto por Trubetzkoy (1949). E 

descartou a possibilidade de constituir um quadrangular ao excluir o som “a” abafado da 

tabela de fonemas do português brasileiro, registrando-o somente como mais um alofone. 

A posição da língua é o fator principal para sua classificação gradual dos sons vocálicos. 

A tabela abaixo, adaptada de Câmara Jr (1998:43), demonstra sua teoria. 

 

Tab. 06 – Vogais no português culto formal do Brasil 

altas     /u/       /i/   

médias              /ô/      /ê/  (2º grau)  

médias                    /ó/                         /é/  (1º grau)  

baixas   /a/    

                        posteriores         central    anteriores 
 

Callou & Leite (1990) acrescentam as características arredondadas e não-

arredondadas a tabela de Câmara, mesmo que esse seja um traço redundante, não-

distintivo das vogais portuguesas. Todas as posteriores da tabela de Câmara são 

arredondadas enquanto as anteriores e centrais não são.  

Considerando a fonologia gerativa, todos os núcleos silábicos possuem o 

traço [- consonantal]. As vogais do português também são decompostas através dos 

traços em comum [+soante], [+silábico], [-nasal] e [+sonora] e diferenciam-se por [+/-alta], 

[+/-baixa], [+/-anterior], [+/-posterior], e [+/-arredondada]. A tabela esquemática, baseada 

em Azevedo (1981), é a seguinte: 

 

Tab. 07 - Matriz de traços das vogais do português 

        

[consonantal] -  - - - - - - 
[soante] + + + + + + + 
[silábico] + + + + + + + 
[sonoro] + + + + + + + 
[nasal] - - - - - - - 
[anterior]  + + + - - - - 
[posterior] - - - - + + + 
[alto] + - - - - - + 
[baixo] - - + + + - - 
[arredondado] - - - - + + + 

 

Finalmente, de acordo com a geometria dos traços, todas as vogais são 

[+soante, + aproximante e + vocoide] no nó de raiz e possuem traços [+sonoro] e [-nasal]. 

Na verdade, as distinções só aparecem após o nó vocálico no Ponto de V e abertura, 
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pois podem ser classificados como labiais, coronais ou dorsais e possuem 3 graus de 

abertura. A partir das conclusões de Bisol (2001) podemos visualizá-las da seguinte 

forma: 

Fig. 03 – Vogal /i/ 

 

 

Fig. 04 – Vogal /u/ 

 

Fig. 05 – Vogal /o/ 

 

 

Fig 06 – Vogal // 
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Fig. 07 – Vogal // 

 

 

Fig. 08 – Vogal /e/ 

 

Fig. 09 – Vogal /a/ 
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De acordo com Silva (2009), não há oposição distintiva entre vogais longas e 

curtas em português, porém as vogais acentuadas têm uma duração maior que as não-

acentuadas. Da mesma forma, as vogais tônicas são mais tensas que as átonas, sem 

que isso se constitua um traço distintivo de nossa fonologia. Segundo Silveira (2008), os 

idiomas de quantidade, como o latim, possuem a característica acústica que diferencia os 

fonemas entre longos e breves. Porém o português é um idioma de icto, isto é de 

intensidade, portanto não é o tempo que marca nossas sílabas tônicas, mas a altura 

(tom) nas quais são produzidas. 

Para este trabalho, são mais relevantes as propriedades de descrição dadas 

pela fonologia gerativa devido à necessidade de comparar as vogais da língua 

portuguesa e inglesa a partir de seus traços constituintes. O fato de todas as vogais 

tônicas serem mais tensas e longas do que as átonas deve influenciar positivamente a 

articulação das vogais da língua-alvo. As diferenças suprassegmentais, porém, podem 

ser um empecilho à produção correta das vogais tensas da língua inglesa. A investigação 

mostrará qual fator influencia mais os brasileiros entrevistados.   

 

 

3.2 VOGAIS DA LÍNGUA INGLESA 

 

 

Apesar de ser uma língua onde as consoantes possuem um papel maior na 

inteligibilidade da fala, como postula Thornburry (1997), a língua inglesa possui mais 

fonemas vocálicos do que o português. Além disso, a classificação dos fonemas 

vocálicos é feita através de mais traços distintivos do que a nossa. Altura, disposição 

horizontal da língua e arredondamento dos lábios são os parâmetros aplicados aos 

núcleos silábicos em posição tônica, de acordo com Azevedo (1981). Levando em 

consideração os três conjuntos de traços [alto, baixo], [anterior, posterior] e [arredondado, 

não-arredondado] é possível diferenciar todas as vogais. Porém McMahon (2002) 

acrescenta a característica duração, relacionada diretamente à qualidade, e não à 

quantidade, para uma exata determinação entre as vogais, ainda que os pares longo-

curto tenham outros atributos que os singularizem. Giegerich (2005) ainda adiciona que 

essa dimensão complexa de articulação, além de tornar a produção dos fonemas mais 

trabalhosa, pelo fato de serem menos distintos entre si.  

É comum que uma palavra possua pronúncias diferentes nas variedades 

americana e britânica padrão e a correlação entre os fonemas é prevista dentro das 

pesquisas existentes. Giegerich (op. cit.) afirma que a variação das vogais é muito maior 
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do que a das consoantes na caracterização de um sotaque. A variação alofônica não 

compromete a subjacência do sistema, pois atua somente em sua superfície. As 

variedades-padrão britânica e americana, mais largamente difundidas, estudadas e 

faladas, possuem 12 sons vocálicos na descrição de Roach (1998), Underhill (1994) e 

McMahon (op.cit.). Se considerarmos a proposta de Trubetzkoy (op. cit.), as vogais 

inglesas estão dispostas de modo quadrangular. 

 

Fig. 10 – Monotongos do inglês  

 

      (McMAHON, 2002; p. 75) 

 

 A vogal central média // é considerada um fonema para alguns 

pesquisadores, justificando 12 vogais, e uma redução vocálica para outros, pois é 

somente encontrada em posição átona. McMahon (op. cit) afirma que a distribuição 

defectiva de // não o compromete como fonema válido para o sistema da língua, uma 

vez que os falantes de inglês o distinguem das outras vogais. A vogal média, posterior, 

arredondada // está entre parênteses na tabela acima, pois é um fonema somente da 

variedade britânica e não da americana. 

Hughes & Trudgill (1996) descrevem somente sotaques e dialetos das Ilhas 

Britânicas em sua obra. No que diz respeito à alofonia [] – [], eles expõem que a 

variação, de caráter diastrático, pode ocorrer quando a vogal precede as fricativas surdas 

//, // e // em palavras como off, cross e cloth. Ela também pode se manifestar em 

vocábulos escritos com au ou al como em salt, fault e Austria. Outra variação lexical 

descrita em Hughes &Trudgill e relevante para este trabalho está entre as vogais // e 

//, exemplificada em plastic, photograph, elastic e transfer. É importante salientar que 

apesar de descreverem os mesmos fonemas, as posições das vogais não são as 

mesmas McMahon e Hughes & Trudgill, talvez por que sejam descritas em relação às 

vogais cardeais no segundo. 
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Fig. 11 – Monotongos do inglês britânico 

 

(HUGHES & TRUDGILL, 1996; p. 43) 

 

Wells (2008) possui uma classificação mais detalhada a respeito das vogais 

encontradas na Received Pronunciation e no General American, exemplificando com 

palavras comumente associadas aos fonemas apresentados. A tabela adaptado abaixo 

traz os monotongos descritos por ele (WELLS: 2008, i): 

 

Tab. 08 – Exemplos de palavras com monotongos da língua inglesa 

RP Gen Am Vogais Exemplos 

     kit, bid, hymn, intend, basic 

     10 dress, bed 

     trap, bad 

    lot, odd, wash 

     strut, bud, love 

     foot, good, put 

    stimulus, communist 

     fleece, sea, machine 

     goose, two, blue 

                                                 
10

 O fonema [] é transcrito // por razões sociolinguísticas e históricas em Roach(1998), Underhill 

(1994) e Wells (2008). Em Kenstowicz (2003) // representa []. Em Hughes &Trugil (1966) e 

McMahon (2002) [] é igual a / 
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     start, father 

    lot, odd, wash 

     thought, law, north, war 

    nurse, sir 

    nurse, sir 

     about, comma, common 

    father, standard 

 

É importante destacar desse quadro a ausência de // do quadro de fonemas 

do GA. As palavras que possuem tal fonema na RP, são realizadas com o fonema // no 

GA, além disso, quando pesquisamos tais palavras em seus verbetes isolados, Wells (op. 

cit.) descreve que o fonema // é uma variante possível em sotaques não-padrão. 

Portando a vogal // da pronúncia padrão britânica será sempre tensa na pronúncia 

americana, podendo ser realizada mais baixa e não arredondada no GA: //; ou // com 

as mesmas propriedades de qualidade, porém diferente quantidade em variantes não-

padrão. 

Wells também diferencia a vogal // do RP de sua correlata rótica // em GA. 

Uma vez que tais vogais são exclusivas da posição V+// em coda, na produção padrão 

britânica há sempre o apagamento de // e na produção padrão americana vogal e 

consoante fundem-se na vogal longa roticizada. 

A complexidade empregada para caracterizar as vogais da língua inglesa 

como [+/-tensa] levou Durand (2005) a afirmar que tal distinção é somente de peso 

moraico ou duração e que o traço apresentado por Chomsky & Halle é desnecessário. 

Em primeiro lugar, ele afirma que o aspecto tensão/frouxidão ainda não foi integrado ao 

sistema notacional da IPA. Em seguida, argumenta que a descrição de maior tensão 

muscular não é clara o suficiente para se ter parâmetros observáveis. Acrescenta que 

[+ATR] é, na verdade, diametralmente oposto à tensão, exemplificando com a vogal baixa 

não-arredondada //, ele afirma que esta é [-ATR], enquanto seu par mínimo “frouxo” // 

é [+ATR]. A partir da fonologia de dependência (Dependency Phonology), sugere um 

sistema triangular, cujas vogais são distribuídas a partir vogais primitivas I, A e U, e as 

oposições se dão entre vogais periféricas e centralizadas. 
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As bases para as afirmações de Durand estão em Ladefoged & Maddieson 

(1996), que igualmente afirmam que altura, posterioridade e arredondamento são 

suficientes para caracterizar as vogais da língua inglesa. Acrescentam que entre as 

vogais anteriores pode-se traçar um paralelo entre [+/- ATR] e [+/-tenso], porém o mesmo 

não ocorre com as vogais posteriores. Finalizam afirmando que vogais frouxas tendem a 

ser mais centralizadas, o que não é uma característica direta de retração da raiz da 

língua [-ATR]. 

Giegerich (op. cit.) elucida a questão com argumentos fonológicos e fonéticos. 

Fonologicamente, vogais longas podem ocorrer em sílabas abertas CV ou V e em sílabas 

travadas CVC, quase exclusivamente em posição tônica. No entanto, vogais curtas 

ocorrem somente em sílabas travadas, igualmente em posição tônica ou não. Tomando 

as palavras bee /, beat /, e bit / como exemplos, podemos comprovar que não 

há alofonia entre beat e bit, uma vez que a distinção longa/curta é essencial o 

reconhecimento de tais vocábulos fora de um contexto. Vogais tensas, assim como 

ditongos, possuem um tempo de produção maior que o das vogais frouxas ou não-

tensas.  

Para Giegerich, a distinção vogal longa – vogal curta em língua inglesa é 

derivada da distinção tensa – frouxa; isto é, a vogal é primeiramente analisada como 

tensa, para depois ser considerada longa, por exemplo. O sistema de vogais que ele 

descreve, portanto, é baseado na oposição entre vogais que ocorrem em sílabas abertas: 

monotongos tensos e ditongos; e vogais que ocorrem em sílabas travadas: monotongos 

frouxos. Sendo assim, as regras que definem as vogais da língua inglesa de acordo com 

seu funcionamento na sílaba estão expressas em tais termos: 

Vowel-Length Rule (RP, GA) 
a. Associate a [-tense] vowel with one X-position. 
b. Associate each element of a diphthong with one X-position. 
c. Associate a [+tense] vowel with two X-positions.

11
 

(GIEGERICH, 2005; p. 142) 
 

O autor exemplifica tais regras em um esquema arbóreo, com palavras 

monossílabas contendo onset e rima, onde a rima é bifurcada em pico e coda. Em 

palavras com vogal frouxa, o pico da sílaba é preenchido por uma única posição. Nos 

ditongos o pico é preenchido por duas posições e tem de ser transcrito obrigatoriamente 

por uma vogal, uma vez que semivogais nunca podem ocupar o pico da sílaba, sendo 

esta tônica. E finalmente vogais tensas ocupam duas posições, apesar de serem 

                                                 
11

 Regra da duração da vogal (RP, GA) 
a. Associa uma vogal [-tensa] com uma X-posição 
b. Associa cada element de um ditongo com uma X-posição. 
c. Associa uma vogal [+tensa] com duas X-posições.  
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somente um fonema. Fizemos uma adaptação dos exemplos de Giegerich com os itens 

full, foul e fool, respectivamente, a seguir: 

 

Fig. 12 – Esquema silábico de full, foul e fool 

 

Spencer (op. cit), ao contrário de Durand, considera a duração como algo 

redundante, pois todas as vogais que possuem o traço [+ATR] são longas. Em nome da 

economia fonêmica, as características fonéticas previsíveis são dispensáveis. Como a 

oposição longo/curto não se mantém constante em todos os sotaques da língua inglesa, 

é preferível os traços de qualidade em detrimento dos de quantidade. 

Sendo assim, destacamos os traços essenciais e redundantes dos 

monotongos da língua inglesa na tabela a seguir. 

 

Tab. 09 - Matriz de traços das vogais do inglês 

             
[consonantal] - - - - - - - - - - - - 
[soante] + + + + + + + + + + + + 
[silábico] + + + + + + + + + + + + 
[sonoro] + + + + + + + + + + + + 
[nasal] - - - - - - - - - - - - 
[posterior] - - + + - - - - + + + + 
[anterior]  + + - - + - - + - - - - 
[alto] + + + + - - - - - - - - 
[baixo] - - - - - - - + + + - - 
[arredondado] - - + + - - - - - - + + 
[tenso] + - - + - + - - + - - + 
 

3.2.1 Processo de alongamento e encurtamento 

 

Já afirmamos anteriormente (2.1.1) que as vogais podem sofrer alongamento 

ou encurtamento dependendo da consoante que a segue. Portanto a vogal curta // em 
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bid é realizada de forma mais alongada que a mesma vogal em bit, uma vez que // é 

uma consoante sonora e // é surda. Por outro lado, a vogal longa // sofre um leve 

encurtamento na palavra beat, se comparada ao seu par mínimo bead, como exemplifica 

Spencer (op. cit). 

Dalton & Seidlhofer (op. cit.) exemplificam o mesmo fenômeno comparando 

seat // e sieve //. O primeiro vocábulo sofrerá encurtamento, enquanto o segundo 

alongamento, por conseguinte, foneticamente poderão ter a mesma realização de 

duração. 

Yavaş (2006) acresce à regra da consoante surda ou sonora após a vogal 

mais três tendências em contextos fonéticos ou fonológicos. Ocorre alongamento diante 

de consoante soante, em comparação às obstruintes. As vogais de sílabas travadas são 

mais curtas que as de sílabas abertas. E finalmente vogais em sílabas tônicas têm maior 

duração que em sílabas átonas. Sendo assim, podemos ter uma escala de duração do 

fonema // nos seguintes exemplos: 

knee // > kneel // > need // > neat // > archiphoneme // 

 

 

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS VOGAIS TÔNICAS DO PORTUGUÊS E AS VOGAIS 

LONGAS DO INGLÊS  

 

 

3.3.1 Análise contrastiva formal 

 

As diferenças mais evidentes entre os sistemas do inglês e português podem 

ser vistas na quantidade de fonemas existentes, 12 no primeiro e sete no segundo. 

Quanto menos fonemas, menos traços são necessários para diferenciá-los, portanto uma 

das matrizes é mais simplificada em relação à outra. De maneira geral, observando o 

Quadro de Vogais Cardeais da Associação Fonética Internacional (IPA) nota-se que os 

sons da língua inglesa estão localizados, em sua maioria, da posição média para a 

posterior, enquanto os de nossa língua são mais anteriores, pois nossa vogal central é 

mais frontal. Com relação à altura, o português parece ter alturas mais precisas, 

localizadas nas linhas propostas pelo Quadro, por outro lado, o inglês tem alturas mais 

intermediárias. 

Apesar de os dois idiomas possuírem vogais posteriores arredondadas, no 

português esse valor não distingue as vogais, como ocorre em inglês. Enquanto nossos 
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pares mínimos podem ser dados pela oposição anterior/posterior, na língua inglesa deve-

se observar a característica tenso/relaxado para a obtenção de pares mínimos vocálicos. 

Que compreende o único traço que não é funcional para a diferenciação em nossa língua 

materna.  

Comparar as vogais /e da língua portuguesa com as vogais 

tensas /e  parece uma tarefa pouco complexa, uma vez que há 3 vogais da 

língua inglesa com os mesmos símbolos fonéticos da língua portuguesa. Um teórico que 

considerasse o traço [+tenso] como redundante no sistema anglo-fônico poderia afirmar 

que se tratam qualitativamente das mesmas vogais. Antes de confirmarmos tal 

especulação, vamos retomar as características já descritas aqui na matriz de traços. 

 

Tab. 10 – Comparação dos traços distintivos das vogais do português e do inglês  

Português Traços Inglês 

             
- - - - + + + posterior - - + + + 

+ + + - - - - anterior + - - - - 

+ - - - - - + alto + - - - + 

- - + + + - - baixo - - + - - 

- - - - + + + arredondado - - - + + 

/ / / / / / / tenso  + + + + + 

 
A partir da tabela acima vemos que só há um traço que distingue 

fonologicamente as cinco vogais longas do inglês das vogais do português: [+/-tenso]. O 

traço é inexistente em português, pois não há oposições dessa natureza. Porém se 

tomarmos a regra de alongamento de vogais em posição tônica, poderíamos afirmar que 

foneticamente elas se comportam como tal.  

A qualidade [+/- anterior] é redundante nos dois sistemas, porém, para fins 

comparativos, foi adicionado à matriz. Observando somente a matriz de traços, vemos 

que dentre as cinco vogais da língua inglesa escolhidas, // e // são as únicas que 

compartilham de todos os traços da língua portuguesa, com exceção de [+tenso]. 

Consequentemente, são as mais parecidas qualitativamente. 

A vogal // possui outro traço além da tensão que o distingue de // em 

português [-anterior] e dois traços que a diferencia de // [-anterior] e [-baixo]. Sendo 

assim, de acordo com a análise contrastiva formal, esse deveria estar entre um dos 

fonemas vocálicos mais difíceis de serem adquiridos no universo de pesquisa. 

O fonema // configura-se como um intermediário entre // e // do português, 

diferencia-se do primeiro pela posterioridade e do segundo por não-arredondamento. 
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Como já vimos anteriormente (3.2), é também um fonema que sofre variação diatópica e 

diastrática. Dessa forma, precisar se será produzido como //, // por influência do 

português ou // devido às alofonias nativas não pode ser diretamente afirmado pelos 

pressupostos da análise contrastiva formal. Podemos nos apropriar das palavras de 

McMahon para justificar a ausência de uma resposta preconcebida: “at this point we do 

know enough about how speakers store and process their language mentally to prove 

which is the most appropriate solution.”12 (McMAHON, 2002; p. 84) 

 

Tab. 11 - Traços distintivos semelhantes entre as vogais do português e do inglês 

Vogal do português Traços Vogal do inglês Traços 

   [+tenso] 

 [+anterior]  [-anterior] 
[+tenso] 

 [+anterior] 
[+baixo] 

 
[-anterior] 
[-baixo] 
[+tenso] 

 [-posterior]  [+posterior] 
 [+tenso] 

 [+arredondado]   [-arredondado] 
[+tenso] 

 [+baixo]  [-baixo] 
[+tenso] 

   [+tenso] 

 

Finalmente, podemos comparar o tempo médio de duração das vogais em 

questão. Os dados retirados de Nobre-Oliveira (2007; p. 17) e Peterson & Lehiste (1960; 

p. 720) nos mostram que se estima que a produção das vogais longas da língua inglesa 

seja em média duas vezes maior do que as de língua portuguesa. A vogal // é a que 

demonstra maior disparidade com // da língua portuguesa, sendo quase três vezes mais 

duradoura que a nossa, contudo ambas são as mais curtas dentre os dados computados. 

Espera-se que a vogal // seja a mais longa da língua inglesa, considerando que ela 

compartilha de 4 das características de // e //, ela também se aproxima da vogal mais 

longa da língua portuguesa //. 

 

 

                                                 
12

 Nesse momento sabemos o suficiente sobre como falantes armazenam e processam a 
linguagem mentalmente para provar qual a solução mais apropriada. 



51 
 

Tab. 12 – Tempo médio de duração das vogais do português e do inglês 

Vogal do português Duração (ms) Vogal do inglês Duração (ms) 

 83  207 

 116  13 

 119   

 107  265 

 126  250 

 104   

 103  235 

 

3.3.2 Teorias de aquisição de fonologia de segunda língua/língua estrangeira 

 

De modo a resolver as questões de onde e quando ocorrem as dificuldades 

de aquisição, que não puderam ser respondidas pela CAH, principalmente nos primórdios 

de sua criação, destacamos duas teorias fonológicas em L2 largamente utilizadas nesse 

campo. As características que identificam a origem de falantes não-nativos, constituindo 

o sotaque estrangeiro, estão além do que a mera comparação entre sistemas pode nos 

proporcionar. Além disso, percebem-se padrões de fala entre falantes de diversas línguas 

maternas quando aprendendo língua inglesa. Por fim, considerando a interlíngua como 

parte do desenvolvimento de cada aprendiz, há modificações em sua fala ao longo dos 

anos.  

 

3.3.2.1 Modelo de Aprendizagem de fala (Speech Learning Model) 

 

Segundo o modelo de Flege (MUNRO, FLEGE & MAKEY: 1996), é mais 

simples adquirir contrastes presentes na L2 que são inexistes na L1, com a criação de 

novas classes, do que aprender a diferenciar um contraste quando os traços são os 

mesmos em ambas as línguas, pois novas categorias não são criadas inicialmente e os 

fonemas são tidos com iguais. Isso poderia nos ajudar a compreender porque para 

falantes de algumas variantes do PB /d/ e /d/, num primeiro momento, são tidos como 

alofones em inglês e gradativamente percebidos como dois fonemas distintos ao longo do 

processo de aprendizado. 

                                                 
13

 Não há dados a respeito dessa vogal na pesquisa. 
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The SLM proposes that native versus non-native differences are more 
likely to arise as the result of interference from prior phonetic learning 
than from a loss of neural plasticity. The SLM proposes that even adults 
retain the capacities used by infants and children in successfully 
acquiring L1 speech, including the ability to establish new phonetic 
categories for the vowels and consonants encountered in an L2. 
However, the SLM proposes that phonetic category formation for L2 
speech sounds becomes less likely with increasing age. According to the 
SLM, as L1 phonetic categories develop slowly through childhood and 
into early adolescence, they become more likely to perceptually 
assimilate L2 vowels and consonants. If instances of an L2 speech sound 
category persist in being identified as instances of an L1 speech sound, 
category formation for the L2 speech sound will be blocked. 

14
(FLEGE, 

2003; p. 319) 
 

A diferença entre o modelo proposto por Flege at al. e a hipótese do período 

crítico, por exemplo, está em relacionar o tipo de input, e não idade de início de 

aprendizagem, à criação de novas categorias para sons desconhecidos da L2. Fazendo 

uma analogia com cores, poderíamos afirmar que nossa capacidade em distinguir branco 

de preto será a mesma, independente de nossa idade ao sermos apresentados a tais 

cores pela primeira vez. Porém tons diferentes de cinza demoram mais tempos a serem 

notados, principalmente se conhecemos algum matiz de cinza e depois nos é mostrado 

outro, mais claro ou escuro.  

 

3.3.2.2 Modelo de Ontogenia Filogenia 

 

Major (2002) desenvolveu sua teoria relacionando padrões de L1, L2 e 

universais entre corolários de linguagem que afetam o indivíduo e grupos em contato ao 

longo de alguns anos ou gerações. Em linhas gerais, os estágios da interlíngua se 

distinguem de tal forma:  

Estágio 1 – grande transferência da L1; 

Estágio 2 – diminui a interferência da L1, aumentando o papel da L2 e universais; 

Estágio 3 – operação proporcionalmente igual de L1, L2 e universais; 

Estágio 4 – aumento da L2, diminuição progressiva da L1 e universais; 

                                                 
14

 O modelo de aprendizagem de fala (MAF) propõe que as diferenças entre nativos e não-nativos 
aparecem, mais provavelmente, como um resultado da interferência do sistema fonético aprendido 
anteriormente do que por causa da perda da plasticidade neural. O MAF afirma que até adultos 
mantêm as capacidades usadas por crianças que adquirem sua primeira língua com sucesso, 
incluindo a habilidade de estabelecer novas categorias fonéticas para as vogais e consoantes 
encontradas em uma L2. Contudo, o MAF propõe que a formação de categorias para sons da L2 
torna-se menor à medida que a idade aumenta. De acordo com o MAF, a medida que as 
categorias fonéticas da L1 desenvolvem-se lentamente durante a infância e início da adolescência,  
elas se tornam mais sucetíveis a assimilar vogais e consoantes da L2. Se instâncias de uma 
categoria de som da L2 permanecem sendo identificadas com uma instância de som da L1, a 
formação de categorias de sons da L2 será bloqueada. 
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Estágio 5 – total aquisição da L2. 

 

Esse modelo foi criado para explicar a perda de L1 por parte de imigrantes, a 

medida que adquiriam uma L2. O essencial que pode ser aplicado à aquisição de 

segunda língua é a constante diminuição da interferência da L1, aumento e diminuição de 

padrões universais e aumento da L2. É importante também frisar que os estágios 

traçados acima variam cronologicamente, estilisticamente, de acordo fenômenos 

semelhantes e traços marcados entre as línguas, portanto um mesmo falante pode estar 

em níveis diferentes considerando cada um dos corolários avaliados. 

 

3.3.3 Comparação com base em modelos de aquisição de fonologia de segunda 

língua/língua estrangeira. 

 

Analisando o sistema de vogais longas da língua inglesa a partir do que Flege 

expõe, a vogal mais dissemelhante seria a mais fácil de ser aprendida, uma vez que é 

criada uma nova categoria pra esse fonema, reconhecido como inexistente na L1. Por 

conseguinte, // deve ser tomado como o primeiro a ser produzido corretamente, ou o 

mais produzido de forma correta percentualmente.  

Os fonemas /e / constituem maior complexidade de percepção, 

organização cognitiva e produção. Para //e// é necessário criar uma nova categoria 

para fonemas mais tensos e longos.  Os pares //e // são os mais desafiadores de se 

criar hipóteses, pois além do alongamento, as vogais têm de ser distinguidas em altura, 

posterioridade e arredondamento. Seriam elas de início relacionadas aos seus pares 

ortográficos em português? Como se resolve o // que divide mais semelhanças com o 

nosso // de que com o //? Provavelmente, assim como já ocorre entre falantes nativos 

de língua inglesa, a flutuação da pronúncia de // deve ser a maior e se configura como 

uma das adquiridas mais tardiamente por falantes brasileiros. 

Como realizamos um trabalho sincrônico, não é possível determinar em que 

estágio de aprendizado encontram-se os informantes de acordo com os níveis de Major. 

Espera-se, porém, que alunos no nível B2 estejam, de modo geral, nos estados finais de 

aprendizagem, uma vez que as distinções feitas com os níveis anteriores se dão em 

termos de melhoria considerável na capacidade de realizar tarefas na língua e entre os 

níveis seguintes observa-se a precisão e o refinamento da língua em uso em situações 

comunicativas. 
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METODOLOGIA 

 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

 

A presente pesquisa tem caráter qualitativo, não pelo fato de ser da área de 

humanas ou por evitar estatísticas, mas por interpretar os dados de maneira a investigar 

um processo. Tem por objetivos observar um fenômeno, descrevê-lo e compreendê-lo. 

Neste caso, observar como os sujeitos pesquisados produzem as vogais /e  

da língua inglesa; descrever sua realização, tomando por base os valores obtidos a patir 

da transcrição da entrevista feita com um falante nativo e a transcrição fonológica dada 

por Wells (2008) e compreender como se dá a aquisição do traço [+tenso] na fonologia 

da L2. 

 

  

4.2 SUJEITOS 

 

 

Tivemos como informantes quatro alunos naturais da zona metropolitana de 

Recife e residentes na cidade desde crianças. Nenhum dos participantes esteve fora da 

cidade nos últimos cinco anos por mais de três meses, de forma que podemos afirmar 

que fazem parte da mesma comunidade linguística. Todos são alunos de uma escola de 

idiomas do referido município e estão no mesmo estágio, nesse caso o curso preparatório 

para o exame de proficiência First Certificate in English (FCE). Os estudantes não 

pertencem à mesma sala, sendo que dois começaram a estudar inglês antes de 10 anos 

de idade e dois após os 20 anos.  

Nossa escolha quanto ao número de informantes pode parecer insuficiente 

para coletar os dados de que necessitamos, pois a metodologia da pesquisa 

sociolinguística prescreve um número mínimo de 4 ou 5 (FOULKES, 2003; LLAMAS, 

2007) informantes por célula. Porém Llamas afirma que esse número pode variar diante 

do universo de pesquisa e do objeto de estudo. Considerando a quantidade total de 

alunos por turma, o grupo de estudantes que começou a aprender inglês antes de 10 

anos de idade representa 25% do contingente de sua sala. Os alunos que começaram a 

estudar inglês após a idade adulta correspondem a 20% do total de alunos em sua sala 

de aula. 
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Todos os participantes frequentavam um curso de carga horária semanal de 

2h30min, e afirmaram utilizar o idioma para estudo, lazer ou trabalho, fora da sala de 

aula, somando de 10 a 30 horas de exercício extra de uso do inglês. Dentre os quatro 

alunos, todos tiveram professores nativos de país de língua inglesa entre os três 

semestres anteriores à pesquisa. As nacionalidades dos docentes foram: americano, 

inglês, escocês, australiano e canadense. As peculiaridades de cada grupo são dadas 

nas tabelas 12 e 13 abaixo:  

 

Tab. 13 – Alunos que começaram a estudar inglês até os 10 anos de idade 

Código do informante 
(C = estuda desde criança  

M = gênero masculino 
F = gênero feminino) 

B2_C_M_1 B2_ C_F _1 

Idade com a qual começou a estudar 
inglês 

8 10 

Anos de estudo até o momento da 
entrevista 

9 7 

Esteve em país nativo de língua inglesa a 
passeio (30 dias ou menos de estadia) 

Sim Não 

Outro idioma que fala e nível de 
proficiência 

Espanhol - básico Não 

 

É interessante notar no grupo de alunos adolescentes que a informante 

B2_C_F_1 poderia ser considerada em desvantagem em relação ao outro integrante do 

grupo C, pois começou a estudar inglês mais tarde, somando menos tempo de contato 

com a língua que B2_C_M_1. Além disso, não esteve em país onde a língua inglesa seja 

a L1. O fato de não ter estudado um 3º ou 4º idioma pode facilitar a aprendizagem, uma 

vez que não há outros sistemas linguísticos que interfiram na aquisição de L2.  

 

Tab. 14 – Alunos que começaram a estudar inglês a partir dos 20 anos de idade 

Código do informante 
(A = começou a estudar quando adulto  

M = gênero masculino 
F = gênero feminino) 

B2_A_F_1 B2_A_F_2 

Idade com a qual começou a estudar 
inglês 

47 20 

Anos de estudo até o momento da 
entrevista 

5 17 

Esteve em país nativo de língua inglesa a 
passeio (30 dias ou menos de estadia) 

Sim Sim 

Outro idioma que fala e nível de 
proficiência 

Francês - básico  Espanhol – intermediário 
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No grupo de adultos, a informante B2_A_F_2 que iniciou seus estudos a partir  

20 anos, destaca-se a informante B2_A_F_1, que estuda inglês há menos de 1/3 do seu 

tempo. É pertinente perguntar se haverá grandes disparidades entre F_1 e F_2 devido a 

tal disparidade de tempo de exposição à língua. Deve-se acrescer também o fato de ter 

iniciado seu aprendizado mais tarde que os dois membros do grupo. As informantes 

B2_A_F_1 e B2_A_F_2 possuem características semelhantes no que diz respeito ao 

conhecimento de outra língua estrangeira.  

 

 

5.3. NÍVEL COMUM DE REFERÊNCIA: B2  

 

 

A escolha do Common European Framework of Reference for Languages 

para categorizar os alunos foi feita porque além de ser uma referência aplicável às 

habilidades em vários idiomas, também apresenta as habilidades linguísticas em termos 

de o que o aluno é capaz de fazer, em lugar de priorizar há quanto tempo estuda. Os 

graus de proficiência são divididos em seis níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.  O grupo 

escolhido, B2, atingiu um estágio intermediário de aprendizado, e os alunos que estão 

nesse grupo são caracterizados como capazes de responder apropriadamente em 

diversos tipos de situações comunicativas e compreender uma grande variedade de 

textos.  

 

Fig. 13 - Níveis Comuns de Referência: escala global 

Utilizador 

Independente 

 

B2 

 

É capaz de compreender o conteúdo essencial de assuntos concretos 

ou abstractos num texto complexo, incluindo uma discussão técnica 

na sua especialidade. É capaz de comunicar com uma grande 

espontaneidade que permita uma conversa com um falante nativo, 

não se detectando tensão em nenhum dos falantes. É capaz de 

exprimir-se de forma clara e pormenorizada sobre uma vasta gama 

de assuntos, emitir uma opinião sobre uma questão actual e discutir 

sobre as vantagens e as desvantagens de diferentes argumentos. 
© Tradução oficial portuguesa (Conseil de l’Europe / Council of Europe, Strasbourg, France) 

(CONSELHO DA EUROPA: 2001, 49) 
 

Com relação específica à pronúncia, há uma descrição dos parâmetros da 

competência fonológica dos aprendizes de outras línguas, sensibilizando o 

professor/instrutor a explicitar que deverá adquirir um novo sistema fonológico, porém 

deve-se avaliar se é um aspecto essencial ou secundário para cada indivíduo. De acordo 

com os termos do Conselho da Europa espera-se tanto a percepção, quanto a produção 
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de todos os aspectos da fonologia da língua, desde fonemas, alofones, e composição 

fonética das palavras, até os elementos prosódicos de ritmo e entoação. Faz-se 

necessário observar a descrição do nível B2 em relação aos outros níveis. 

 

Fig. 14 – Proficiência fonológica dos níveis do CEFRL 

 

(CONSELHO DA EUROPA: 2001, 166) 
 

Vê-se que não há uma exposição clara de quais são os aspectos fonológicos 

esperados em cada nível. Todavia o aprendiz do nível B2 deve ser inteligível na maior 

parte do tempo, a falta de compreensão é tolerada até o nível B1. Talvez o falante no 

nível B2 não seja ainda capaz de sutilezas prosódicas, ao compararmos com o C1. 

Portanto subentende-se que a aquisição dos fonemas tenha ocorrido com sucesso. Os 

traços distintivos mais sobressalentes devem fazer parte de seu repertório oral. 

 

  

5.4 EXAME DE PROFICIÊNCIA: FCE 

 

 

Segundo o site da Divisão de Exames Internacionais da Universidade de 

Cambridge (UCLES), o FCE é o exame que corresponde ao Nível B2 do Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (CEFRL). Os candidatos devem ter um 

desempenho que se enquadre na descrição acima, Fig. 9. Interessa-nos saber como os 

examinadores avaliam a pronúncia dos alunos diante dos moldes do CEFRL. O guia para 

examinadores da UCLES oferece as seguintes recomendações: 
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Pronunciation  
This refers to the candidate‟s ability to produce intelligible utterances to 
fulfill the task requirements. This includes stress and intonation as well as 
individual sounds. Examiners put themselves in the position of a non-
ESOL specialist and assess the overall impact of the pronunciation and 
the degree of effort required to understand the candidate.

15
 (UCLES, 

2008; p. 86) 

 

De modo geral, há uma preocupação clara com a articulação correta de 

fonemas, tonicidade e entonação. Um documento mais detalhado, entretanto, é a escala 

analítica que os examinadores utilizam durante o teste oral. São delimitadas propriedades 

mais específicas de modo a determinar alunos que não cumprem o mínimo exigido, estão 

na média e estão acima da média respectivamente. As notas intermediárias se dão por 

aproximação com mais traços de um ou outro grupo descritivo. 

O primeiro elemento da escala avaliativa fonológica é global e diz respeito à 

inteligibilidade do falante, destarte, fazer-se compreender facilmente é fundamental. Em 

seguida, a entonação é medida, caracterizada como apropriada ou não. O próximo 

componente é a tonicidade frasal, que confere ritmo à fala, e a aplicação correta das 

sílabas tônicas. Por fim, a produção individual de fonemas é analisada. Se estes são 

geralmente articulados corretamente, são considerados satisfatórios, portanto dentro da 

média de sucesso no exame oral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Pronúncia – refere-se à capacidade do candidato de produzir enunciados inteligíveis para 
cumprir as exigências da questão. Isso inclui acentuaão e entonação, bem como sons individuais. 
Os examinadores são colocados numa posição de não-especialistas a avaliam o impacto geral da 
pronúncia e o grau de esforço exigido para entender o candidato. 
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Fig. 15 – Escala analítica do teste oral 

 (UCLES, 2008; p. 52) 
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5.5 CONSTITUIÇÃO DO TESTE E CORPUS 

 

 

Organizamos quatro testes para as entrevistas individuais. Selecionamos 

para o primeiro teste (anexo 1) 60 palavras, das quais 49 continham vogais com o traço 

[+tenso], as outras 11 eram somente controle. A maioria dos vocábulos escolhidos 

pertence à classe dos substantivos, adjetivos e verbos. Procuramos, dentre esses 

grupos, palavras de alta frequência, que deveriam fazer parte do vocabulário funcional 

dos alunos a fim de evitar que seu desconhecimento gerasse dificuldades aos 

participantes. Acrescentamos também palavras com vogais curtas para controle e para 

evitar que os informantes percebessem quais fonemas estavam sendo analisados. 

Fonologicamente, escolhemos palavras com tonicidade na 1ª, 2ª e 3ª sílabas, em sílabas 

abertas e travadas, com diferentes fonemas na posição anterior e posterior à vogal longa. 

As palavras, dispostas em ordem alfabética, foram subdivididas em três grupos de 20. 

Na segunda parte do teste (anexo 2), as mesmas palavras foram repetidas 

em 10 sentenças semi-abertas para serem completadas a partir da definição dada. Há 

duas lacunas em cada oração. Em uma delas, o participante dará uma informação 

pessoal, que é irrelevante para o estudo, e na outra, é pedido o sinônimo da palavra 

dada, que contém vogal tensa.  

Na parte três (anexo 3), os entrevistados deveriam descrever figuras de 

animais e seu cenário. Foram produzidas três lâminas com figuras, contendo em média 

cinco animais. Assim como todos os testes, alguns dos nomes dos animais continham as 

vogais estudas e outros não. Os informantes poderiam também enumerar quantidades e 

adjetivar as ilustrações produzindo dados espontâneos inesperados.  

Na quarta e última parte (anexo 4), havia 10 questões abertas, os próprios 

alunos liam as questões e as respondiam. As perguntas foram dividas em dois grupos de 

cinco. Sendo o teste com maior riqueza de dados novos, com vocábulos não previstos na 

primeira lista. Os testes três e quatro foram inspirados no exame FCE, que os alunos 

iriam prestar ou haviam recentemente prestado, dessa forma, eles já estavam 

familiarizados com o tipo de tarefa que deveriam realizar. 

Durante as entrevistas variamos as atividades. Nesse sentido, a ordem delas 

foi: lista 1; lâmina 1; perguntas abertas de 1 a 5; lista 2; lâmina 2; perguntas com lacunas; 

lista 3; lâmina 3; e perguntas abertas de 6 a 10. Tentamos, dessa forma, evitar que a 

tensão inicial fosse registrada somente em um tipo de teste e evitar que o aluno ficasse 

fatigado do mesmo tipo de informação. 
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Ao mesmo tempo, com a variação entre testes de leitura e de respostas 

espontâneas ou motivadas por figuras, tentamos evitar que a ortografia influenciasse a 

produção oral dos participantes. De acordo com Ur (1996), a leitura afeta a intuição 

natural dos falantes e, por consequência, teremos resultados artificiais. A fala 

improvisada gera dados mais confiáveis.   

 

 

5.6 PROCEDIMENTO DE COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

O corpus do nosso estudo foi coletado durante cinco entrevistas com duração 

de cerca de 10 minutos cada, nas quais os alunos e a informante nativa realizaram quatro 

testes. Os dados foram coletados através de gravação em gravador digital Sony e 

microfone externo a partir dos procedimentos descritos no ponto 5.5 acima. Os 

informantes receberam as instruções a respeito da ordem da entrevista e puderam ler as 

questões uma vez antes de serem gravados. Eles não tiveram oportunidade de ensaiar 

ou regravar algo depois de terminado o teste; podiam, contudo, corrigir ou repetir sua fala 

durante suas respostas. O papel da pesquisadora era orientar a entrevista, auxiliando 

com o enunciado das questões.  

Como as coletas foram realizadas na escola, em horário de aula, algumas 

das gravações foram prejudicas pelo barulho de outras salas e da campainha de troca de 

turno. Além disso, as salas utilizadas na entrevista possuíam condicionador de ar, cujo 

ruído foi também captado. Outro fato que diminuiu a qualidade das gravações foi o eco 

produzido por algumas das salas. Dessa forma, algumas palavras foram inutilizadas para 

a pesquisa, porém não pode ser considerada uma grande perda quantitativa que pudesse 

alterar os resultados encontrados.  

A identidade dos participantes foi preservada, não havendo qualquer citação 

nominal aos participantes da pesquisa, sendo todos identificados por códigos no corpo do 

trabalho e transcrições anexas. Foi realizada, logo após cada sessão de entrevistas, a 

transcrição fonética das palavras relevantes dentre os dados coletados, segundo o 

Alfabeto Internacional de Fonética (IPA). Uma vez descritas as realizações em língua 

inglesa, analisamos suas propriedades acústicas e verificamos a ocorrência de 

interferência ou não da língua portuguesa ao pronunciar palavras com vogais longas, 

caracterizadas pelo traço [+tenso]. 
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5.7 UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PRAAT 

 

 

Após a entrevista, foi realizada a transferência de todo o material coletado 

para o computador através do programa Sony Digital Voice Editor 3, quando então 

realizamos a transcrição dos dados, através de outro programa computacional: o Praat, 

que nos auxiliou na análise acústica dos fones, procedimento primordial para a descrição 

fonética da língua. Pudemos visualizar os formantes das vogais de maneira a medir sua 

produção com mais veracidade e comparar diferentes realizações. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Segundo Azevedo (1981), a análise fonológica contrastiva envolve a 

comparação entre as representações linguísticas dos sistemas da L1 e L2 dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. Iremos, porém, comparar o sistema da língua-alvo, mais 

constante, com o da L2, mais instável, mais sujeita a modificações, considerando o 

desenvolvimento da interlíngua do aprendiz. De acordo com Chomsky (apud BISOL: 

2001), o objetivo de estudos descritivos é a construção de uma gramática, de um sistema 

de regras que formam a língua como um todo. Pretendemos, portanto, encontrar 

regularidades que nos permitam mapear a fala dos alunos entrevistados de modo a servir 

como parâmetro pedagógico. 

Primeiramente, analisaremos de modo breve os dados da informante nativa, 

para, em seguida, analisar cada aprendiz individualmente, dentro de seus grupos, e 

finalmente comparar ambos os grupos. As palavras contidas nas listas, perguntas, 

sentenças e os nomes dos animais das figuras estão transcritas nos anexos de 5 a 9, por 

vogal, de acordo com Wells (2008). Quando há divergência entre as formas padrão do 

inglês americano e britânico, elas estão descritas na mesma célula da tabela, ou em 

tabelas diferentes, caso seja uma variação alofônica entre as vogais estudadas.   

 

 

5.1 A INFORMANTE NATIVA 

 

 

Certamente esta não foi uma entrevista para conhecer as habilidades 

linguísticas da informante americana, ela foi realizada para termos um padrão de 

referência, cujas respostas poderiam ser influenciadas pelo teste, principalmente no que 

diz respeito ao contraste entre leitura e respostas espontâneas, o que não seria possível 

se analisássemos espectrogramas de áudios retirados do dicionário de Wells (2008), por 

exemplo. A informante saiu de Nova Iorque após os 20 anos de idade e mora no Brasil há 

cerca de oito anos. Apesar de a informante ser professora, e tentar falar mais 

pausadamente para que os alunos possam compreendê-la melhor, acreditamos que a 

oposição entre vogais tensas e não-tensas não é algo que possa ser modificado por estar 

fora de sua comunidade nativa de fala. 
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5.1.1 A vogal // 

 

A informante articulou 30 palavras com a vogal //, inclusive em contextos 

onde a variante padrão com // seria britânica e não americana. A média dos valores das 

vogais produzidas 0.154 segundos, foi dada pela soma dos valores acima de 0.100 

segundos. O tempo encontrado foi abaixo do registrado por Peterson & Lehiste (no ponto 

3.3.1. deste trabalho). Houve 17 ocorrências em que a vogal obteve um tempo menor que 

0.100 milissegundos, destas, três foram em leitura de palavras isoladas e quatro em 

contexto, as restantes foram fruto de fala espontânea ou motivada. Se somarmos todos 

os 30 valores da tabela, a seguir, temos um tempo médio de 0.111 segundos para a 

articulação de //. As células sombreadas correspondem a palavras abaixo do valor de 

0.100 segundos. 

 

Tab. 15 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo de 
sílaba 

Tempo  
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. aft.er  BrE 2 1ª  Vcc 0.117 lista leitura 

2. aft.er.noon  BrE 3 3ª (duas 

vogais 
longas) 

Cvc 0.063 pergunta leitura 

3. art.ic.le  AmE 3 1ª Vcc 0.072 pergunta espontânea 

4. be.long  AmE 2 2ª Cvc 0.109 lista leitura 

5. car  AmE 1  cvc 0.121 sentença motivada 

6. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.066 lista leitura 

7. dol.phin  AmE 2 1ª cvc 0.121 figura motivada 

8. e.con.om.y  AmE 4  2ª cvc 0.066 sentença leitura 

9. e.xhaust.ed  AmE 3 2ª cvcc 0.084 lista leitura 

10. far  AmE 1  cvc 0.070 pergunta espontânea 

11. fast   BrE 1  cvcc 0.203 lista leitura 

12. gard.en  AmE 2 1ª cvcc 0.089 lista leitura 

13. gi.raffe  BrE 2 2ª cvc 0.170 figura motivada 

14. god  AmE 1  cvc 0.190 lista leitura 

15. half  BrE 1  cvc 0.140 lista leitura 

16. hard   1  cvcc 0.050 pergunta espontânea 

17. hard2   1  cvcc 0.039 pergunta espontânea 

18. hard3   1  cvcc 0.095 pergunta espontânea 

19. heart  AmE 1  cvcc 0.073 lista leitura 

20. last  BrE 1  cvcc 0.115 figura resposta 

21. last  BrE 1  cvcc 0.149 pergunta leitura 

22. laugh  BrE 1  cvc 0.188 lista leitura 

23. shark   (não-
padrão) 

1  cvcc 0.080 figura motivada 
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Das vogais sombreadas, 14 estavam em sílabas com // em coda, 

demonstrando que a consoante // dificulta a produção de vogais longas. A palavra 

afternoon possui duas vogais longas e // não está na sílaba tônica, o que justifica seu 

encurtamento. As duas ocorrências restantes estão em palavras consideradas grandes 

em inglês, economy e exhausted, pois possuem três ou mais sílabas. Acreditamos que 

por ambas estarem na 2ª sílaba, parte do peso foi distribuído nas outras vogais das duas 

palavras. Entretanto, estas só representam três, dos 13 exemplos com duas sílabas ou 

mais. 

Se observarmos os tipos de sílaba, dentre as maiores ocorrências, o padrão 

CVC com 10 palavras possui 70% das palavras com tempos maiores de 0.100 segundos. 

Por outro lado, CVCC, com 13 exemplos, tem 70% das palavras com tempos inferiores a 

0.100 segundos. Sendo assim, o padrão CVC favorece a produção da vogal longa, 

enquanto o padrão CVCC dificulta tal produção. Porém, além disso, lembramos que no 

segundo padrão silábico a maioria das consoantes seguintes à vogal tensa é //, em 

contraste com o padrão CVC, que só tinha duas palavras com // em coda, uma que foi 

afetada por sua presença e outra que não. Os outros padrões silábicos encontrados 

foram pouco expressivos, contudo completam os dados da tabela abaixo 

 

Tab. 16 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VCC CVC CVCC CCVC CCVCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

1  7 4 1 0 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

1 3 9 2 2 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

50% 70% 30% 33% 0 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

50% 30% 70% 67% 100% 

 
  

 

24. shark2   1  cvcc 0.080 figura motivada 

25. star  AmE 1  ccvc 0.119 lista leitura 

26. star  AmE 1  ccvc 0.087 pergunta leitura 

27. star  AmE 1  ccvc 0.092 pergunta espontânea 

28. start.ed  AmE 2 1ª ccvcc 0.050 sentença motivada 

29. start.ed2  AmE 2 1ª ccvcc 0.046 sentença motivada 

30. watch  AmE 1  cvcc 0.130 sentença leitura 
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Encontramos três vocábulos que poderiam ter sido articulados com vogal 

longa, porém também possuem variantes com vogais curtas. A palavra last que foi 

gravada duas vezes com vogal tensa, como mostra a tabela acima, teve uma ocorrência 

com vogal não-tensa, o que mostra a variação interna do falante. 

 

Tab. 17 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo de 
sílaba 

Tempo 
(segundos) 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. ad.vanced  AmE 2 2ª  cvccc 0.120 lista leitura 

2. last  AmE 1  cvcc 0.069 sentença leitura 

3. pol.i.tics  AmE 3 1ª cvc 0.081 sentença leitura 
 

 

 

5.1.2 A vogal //  

 

A vogal // foi uma das mais difíceis de medir, ela sempre ocorre em 

ambiente V+R. Devido à roticização, o fonema // não é realizado como uma consoante 

na sílaba, uma vez que a vogal assimila o traço da consoante e sofre rotacismo, 

realizando-se no fonema [], presente no inglês americano e escocês, por exemplo, mas 

não no britânico padrão. A forma [] também é preferível para os fins de nossa 

comparação, pois o tipo de sílaba mantém-se o mesmo para as duas variantes padrão 

que escolhemos. Caso bird fosse transcrito // em RP e // em GA, teríamos dois 

padrões silábicos diferentes, CVC no primeiro e CVCC no segundo, o que poderia 

dificultar a contabilização dos dados. 

Das 44 palavras registradas, 19 ou 43% foram produzidas com tempo maior 

que 0.100 segundos, cuja média foi de 0.155. As 57% restantes tiveram tempo inferior ou 

igual a 0.100, somando 25 exemplos, a média foi de 0.078. As amostras com vogais com 

tempos maiores foram registradas em leitura de listas de palavras e fala espontânea ou 

motivada. Das 25 palavras com tempos menores, somente duas foram de listas e as 23 

restantes foram de fala contextualizada, leitura de frases e fala espontânea. 

 

Tab.18 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo Tipo de teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.llerg.ic  AmE 3 2ª cvc 0.128 lista leitura  

2. bird  AmE 1  cvc 0.140 figura motivada 
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3. birds s AmE 1  cvcc 0.109 figura motivada 

4. blurbs  AmE 1  ccvcc 0.199 pergunta espontânea 

5. dirt.y  AmE 2 1ª cvc 0.120 lista leitura 

6. Euro.pe   AmE 2 1ª cv 0.087 pergunta espontânea  

7. ex.pert 16
 AmE 2 2ª ccvc 0.072 figura espontânea 

8. first  AmE 1  cvcc 0.081 pergunta leitura 

9. first   AmE 1  cvc 0.060 figura1 espontânea 

10. first2   AmE 1  cvc 0.057 figura1 espontânea 

11. first   AmE 1  cvc 0.129 figura 2 espontânea 

12. first   AmE 1  cvc 0.083 figura 3 espontânea 

13. furth.er  AmE 2 1ª cvc 0.080 pergunta leitura 

14. furth.est  AmE 2 1ª cvc 0.131 pergunta leitura 

15. furth.est  AmE 2 1ª cvc 0.119 pergunta espontânea  

16. girl  AmE 1  cvc 0.190 lista leitura 

17. heard  AmE 1  cvc 0.199 lista leitura 

18. her  AmE 1  cv 0.200 lista leitura 

19. her  AmE 1  cv 0.097 figura espontânea 

20. her2  AmE 1  cv 0.108 figura espontânea 

21. journ.ey  AmE 2 1ª cvc 0.127 pergunta leitura 

22. journ.ey  AmE 2 1ª cvc 0.087 pergunta resposta 

23. learn.ing  AmE 2 1ª cvc 0.083 sentença leitura 

24. learn.ing2  AmE 2 1ª cvc 0.100 sentença leitura 

25. learn.ing3  AmE 2 1ª cvc 0.081 sentença leitura 

26. pre.fer  AmE 2 2ª cv 0.191 lista leitura 

27. pre.fer  AmE 2 2ª cv 0.066 pergunta2 leitura 

28. pre.fer  AmE 2 2ª cv 0.212 pergunta7 espontânea 

29. servi.ce  AmE 2 1ª cvc 0.101 figura espontânea 

30. surf  AmE 1  cvc 0.066 sentença motivada 

31. third  AmE 1  cvc 0.075 figura1 espontânea 

32. third  AmE 1  cvc 0.091 figura2 espontânea 

33. third  AmE 1  cvc 0.187 figura 3 espontânea 

34. Thurs.day  AmE 2 1ª cvc 0.179 lista leitura 

35. turt.le  AmE 2 1ª cvc 0.072 figura motivada 

36. were  AmE 1  cv 0.184 lista leitura 

37. were   1  cv 0.060 sentença motivada 

38. were  AmE 1  cv 0.093 pergunta leitura 

39. were   1  cv 0.090 pergunta espontânea 

40. words s AmE 1  cvcc 0.079 lista espontânea 

41. work  AmE 1  cv 0.069 pergunta2  leitura 

42. work  AmE 1  cvc 0.088 pergunta2  espontânea 

43. work   AmE 1  cvc 0.059 pergunta10 leitura 

44. worse  AmE 1  cvc 0.085 lista leitura 

 

                                                 
16

 A transcrição da palavra expert em Wells é //, utilizamos o símbolo // pois acreditamos 

que representa melhor sua realidade fonética. 
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Ao considerarmos o número de sílabas, vemos que 61% dos monossílabos e 

52% das palavras com duas sílabas ou mais foram pronunciados com tempos inferiores a 

0.100, sendo assim, não há como precisar com exatidão se o último grupo interfere ou 

facilita a produção das vogais tensas. 

Com relação ao tipo de sílabas, vemos que os padrões CV e CVC foram os 

mais recorrentes, sempre lembrando que o // em coda sofre roticização, portanto não é 

incluído como consoante posterior à vogal. Ambos os padrões demonstraram números 

que dificultam a articulação mais demorada da vogal, porém suas percentagens estão 

muito próximas a 50%, o que não é um bom indicador para o afirmarmos com veemência. 

  

Tab. 19 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CV CVC CVCC CCVC CCVCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

5 12 0 1 1 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

7 15 1 3 0 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

42% 45% 0 33% 100% 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

58% 55% 100% 67% 0 

 

5.1.3 A vogal //  

 

A vogal // foi que a contou com mais exemplos nessa entrevista, algo que 

facilita sua análise. Além da alta recorrência em relação às outras vogais tensas, ela 

também não sofre processos de alofonia entre os diferentes sotaques e está presente em 

todos os tipos reconhecidos de variantes padrão da língua inglesa, por isso excluímos a 

coluna que diferencia entre os padrões RP e GA na tabela 19 e nas tabelas com as 

transcrições da vogal dos informantes seguintes.  

Dentre os exemplos coletados, 28 foram produzidos com tempos superiores a 

0.100 e 22 inferiores ou iguais a 0.100. Totalizando uma média de 0.168 segundos em 

55% das realizações, os valores menores que 0.100 foram 45% e sua média foi de 0.077 

segundos. A média geral da vogal // foi de 0.122 segundos. É importante notar que a 

palavra TV foi analisada em dois momentos pois possui duas vogais longas  //, e como 

foi repetida em dois momentos diferentes do teste, há quatro células com ela na tabela 

seguinte. 
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Tab. 20 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo  

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.chieve  2 2ª cvc 0.202 lista leitura 

2. be  1  cv 0.229 lista leitura 

3. bee  1  cv 0.340 figura motivada 

4. beach  1  cvc 0.085 sentença motivada 

5. beach  1  cvc 0.151 pergunta espontânea 

6. beat  1  cvc 0.130 lista leitura 

7. cheap  1  cvc 0.103 lista leitura 

8. con.ven.i.ent  4 2ª cvc 0.101 pergunta espontânea 

9. each  1  vc 0.147 pergunta espontânea 

10. eas.y  2 1ª vc 0.234 lista leitura 

11. eas.y  2 1ª vc 0.082 pergunta leitura 

12. eas.y  2 1ª vc 0.150 pergunta espontânea 

13. feels  1  cvcc 0.055 pergunta espontânea 

14. free  1  ccv 0.093 pergunta leitura 

15. meet  1  cvc 0.119 lista leitura 

16. meet  1  cvc 0.085 pergunta leitura 

17. meet2  1  cvc 0.080 pergunta leitura 

18. meet  1  cvc 0.149 pergunta espontânea 

19. peop.le  2 1ª cvc 0.098 pergunta leitura 

20. peop.le   2 1ª cvc 0.076 pergunta espontânea 

21. peop.le2  2 1ª cvc 0.079 pergunta espontânea 

22. piece  1  cvc 0.131 lista leitura 

23. po.lice  2 2ª cvc 0.203 lista leitura 

24. port.u.guese  3 3ª cvc 0.130 pergunta espontânea  

25. read  1  cvc 0.085 pergunta espontânea  

26. read2  1  cvc 0.080 pergunta espontânea  

27. read.ing  2 1ª cvc 0.069 pergunta leitura 

28. read.ing2  2 1ª cvc 0.060 pergunta leitura 

29. read.ing  2 1ª cvc 0.135 pergunta espontânea 

30. rec.ent  2 1ª cvc 0.069 pergunta espontânea 

31. rec.ent2  2 1ª cvc 0.079 pergunta espontânea 

32. rec.ent.ly  3 1ª cvc 0.078 pergunta espontânea 

33. rec.ent.ly2  3 1ª cvc 0.082 pergunta espontânea 

34. rou.tine  2 2ª 
(duas 
longas) 

cvc 0.171 lista leitura 

35. see  1  cv 0.399 figura espontânea 

36. seeing  1  cvc 0.100 pergunta espontânea  

37. seat  1  cvc 0.131 lista leitura 

38. ski  1  ccv 0.201 lista leitura 

39. ski.ing  2 1ª ccv 0.209 sentença motivada 

40. these  1  cvc 0.240 lista leitura 

41. three  1  ccv 0.129 figura espontânea 

42. TV  2 2ª cv 0.129 sentença leitura 
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(duas 
longas) 

43. TV  2 2ª 
(duas 
longas) 

cv 0.127 sentença leitura 

44. TV  2 2ª 
(duas 
longas) 

cv 0.064 pergunta leitura 

45. TV  2 2ª 
(duas 
longas) 

cv 0.051 pergunta leitura 

46. week  1  cvc 0.118 sentença leitura 

47. week  1  cvc 0.101 pergunta leitura 

48. week  1  cvc 0.069 pergunta espontânea  

49. week.end  2 2ª (não 

é na 
vogal 
longa) 

cvc 0.104 sentença leitura 

 

Todas as palavras produzidas com tempos menores ou iguais a 0.100 

segundos estavam em contexto, frases lidas ou espontâneas, comprovando o quanto o 

tipo de teste influencia nos resultados. O contexto fonético posterior à vogal tensa, não foi 

relevante para favorecer ou não sua produção. Todavia, das 22 palavras pronunciadas 

com tempos menores, oito tinham // em onset ou cluster, portando a consoante retroflexa 

aparece como uma inibidora de tempos maiores. É importante ressaltar também que // + 

// nunca ocorrem na mesma sílaba, dessa forma não é possível fazer a mesma 

comparação vista nas outras vogais. 

Com relação ao número de sílabas, podemos assegurar que quanto maior o 

número de sílabas, mais interferência haverá na produção da vogal longa //, pois os 

monossílabos somam 40% do total das 22 palavras com tempos menores ou iguais a 

0.100 segundos. Porém não podemos afirmar que o número de sílabas igual ou superior 

a dois é o único fator responsável pelo encurtamento da vogal, uma vez que 13 das 24 

ocorrências de dissílabos ou palavras com mais sílabas totalizam 54% dos casos, uma 

porcentagem ainda dúbia. 

O padrão silábico é o último elemento de nossa análise. Pelos dados 

mostrados na tabela abaixo, vemos que os padrões VC, CV e CCV foram os que mais 

facilitaram a produção da vogal tensa, apesar de quantitativamente serem poucas 

amostras. Por outro lado, os padrões CVC e CVCC foram os que mais interferiram para a 

produção da vogal longa, porém em números absolutos o padrão silábico não se 

configura como um critério forte para tal diferenciação.  
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Tab. 21 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CV CVC CCV CVCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

3 3 22 3 0 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

1 2 17 1 1 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

75% 60% 52% 75% 0 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

25% 40% 48% 25% 100% 

 

5.1.4 A vogal //  

 

A vogal // foi registrada em 28 exemplos na entrevista, e da mesma forma 

que ocorreu com //, houve uma inconsistência na pronúncia das palavras, pois // foi 

verificada inclusive em palavras que teriam outra vogal na pronúncia padrão americana. 

Novamente, o tipo de teste foi o primeiro elemento a diferenciar as palavras com tempos 

maiores ou menores que 0.100 segundos.  

Das amostras analisadas, 50% ou 14 exemplos tiveram tempos menores ou 

iguais a 0.100. Dentre eles, 13 foram de fala em contexto e somente um foi extraído da 

leitura da lista de palavras. A média maior dos tempos foi 0.166 segundos; a média 

menor foi 0.078; e a média final 0.122 segundos. O contexto fonético foi o fator mais 

influente para tal resultado. Das 14 palavras, 11 tinham // em coda e três // em coda. 

 

Tab. 22 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo de 
sílaba 

Tempo Tipo de teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.260 Lista leitura 

2. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.178 sentença motivada 

3. awf.ul  BrE 2 1ª vc 0.149 Lista leitura 

4. ball  BrE 1  cvc 0.209 lista leitura 

5. born  AmE 1  cvcc 0.119 sentença7 espontânea 

6. born2  AmE 1  cvcc 0.100 sentença7 espontânea 

7. born3  AmE 1  cvcc 0.100 sentença9 motivada 

8. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.153 lista leitura 

9. dog  AmE 1  cvc 0.160 figura motivada 

10. four  AmE 1  cvc 0.200 lista leitura 

11. four  AmE 1  cvc 0.129 figura espontânea 

12. fourth  AmE 1  cvcc 0.069 figura espontânea 

13. fourth  AmE 1  cvcc 0.084 figura2 espontânea 

14. fourth2  AmE 1  cvcc 0.052 figura2 espontânea 
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15. fourth  AmE 1  cvcc 0.073 fugura3 espontânea 

16. horse  AmE 1  cvcc 0.118 lista leitura 

17. horse  AmE 1  cvcc 0.070 figura motivada 

18. more  AmE 1  cvc 0.090 pergunta espontânea 

19. New York  AmE 1  ccvcc 0.065 pergunta espontânea 

20. port.u.guese  AmE 3 3ª (duas 

longas 
cvc 0.069 pergunta espontânea  

21. re.ward  AmE 2 2ª cvcc 0.130 lista leitura 

22. saw  BrE 1  cv 0.229 sentença motivada 

23. score  AmE 1  ccvc 0.138 lista leitura 

24. small  BrE 1  cvcc 0.089 pergunta leitura 

25. small  BrE 1  cvcc 0.089 pergunta espontânea 

26. sort  AmE 1  cvcc 0.060 pergunta leitura 

27. talk.at.ive   3 1ª cvc 0.081 lista leitura 

28. walk  BrE 1  cvc 0.158 lista leitura 

 

Com relação ao número de sílabas, as palavras monossílabas foram as que 

apresentaram menor tempo, 57% dentre as 21 palavras monossílabas do teste. E 

também dentre as de menor tempo, pois tinham números absolutos maiores, foram 12 

dentre as 14 de tempo menor ou igual a 0.100 segundos. 

A análise do padrão silábico também foi consistente com a vogal //. Foram 

categorizados seis padrões diferentes, quatro deles influenciaram positivamente na 

produção da vogal tensa: VC, CV, CVC e CCVC. Ao contrário, os padrões CVCC e 

CCVCC interferiram na realização de //. 

 

Tab. 23 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CV CVC CVCC CCVC CCVCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

1 1 5 4 3 0 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

0 0 3 10 0 1 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

100% 100% 63% 29% 100% 0 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

0 0 37% 71% 0 100% 

 

 

5.1.5 A vogal // 

Por último, a vogal // foi gravada em 26 palavras na entrevista, ou melhor, 

ela apareceu em 21 amostras, pois cinco delas foram registradas somente com a vogal 

//. É preciso, em primeiro lugar, esclarecer algo da fonologia de // em sílabas tônicas. O 
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fonema // ocorre no padrão C (ou cluster consonantal)+// em //, //, //, //, //, //, 

//, //, //, //, //, //, // e // em BrE, porém em AmE ele é apagado diante das 

consoantes coronais. Em quatro dos cinco exemplos em que // não foi pronunciado, o 

fonema seguinte era //17. Aparentemente ocorreu o contrário do fenômeno conhecido no 

inglês americano. Transcrevemos // pois a vogal que ficou tornou-se o pico da sílaba, 

não sendo possível transcrevê-la como //. No exemplo restante, New York, o 

apagamento de // ocorreu talvez pela presença da vogal // no ápice de York. 

O fonema foi pronunciado com tempo maior que 0.100 segundos em 53% das 

amostras, o tempo médio foi de 0.170 segundos. Em 47% dos exemplos o tempo foi 

menor ou igual a 0.100 e a média foi de 0.092, desconsiderando os tempos zero das 

cinco vezes que // não foi pronunciado. O tipo de teste continuou uma variável 

importante da análise, a vogal foi encurtada em fala espontânea em 11 das 12 

ocorrências, e somente uma delas foi durante a leitura da lista de palavras.  

 

Tab. 24 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon   3 3ª 
(duas 

vogais 

longas)
 

cvc 0.090 pergunta leitura 

2. beaut.if.ul   3 1ª ccvc 0.073 lista leitura 

3. beaut.if.ul   3 1ª ccvc não 
pronunciou 

figura espontânea 

4. com.put.ers  AmE 3 2ª cvc não 
pronunciou 

pergunta leitura 

5. com.put.er  AmE 3 2ª cvc não 
pronunciou 

figura espontânea 

6. con.fus.ed   3 2ª cvc 0.171 lista leitura 

7. do    1  Cv 0.296 lista leitura 

8. do    1  Cv 0.102 pergunta leitura 

9. fool   1  cvc 0.233 lista leitura 

10. futur.e  AmE 2 1ª ccvc não 
pronunciou 

pergunta leitura 

11. goose   1  cvc 0.180 figura motivada 

12. int.er.view  AmE 3 3ª ccv 0.202 lista leitura 

13. kan.ga.roos   3 3ª cv 0.240 figura motivada 

14. knew  BrE 1  ccv 0.131 lista leitura 

15. new York  AmE 1  cv Não 
pronunciou 

pergunta espontânea 

16. new  AmE 1  cv 0.105 pergunta leitura 

17. new  AmE 1  cv 0.113 pergunta espontânea 

18. new  AmE 1  cvc 0.089 sentença motivada 

                                                 
17

 O fonema // é realizado [] em inglês americano quando após vogal.  
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19. news.pap.er  AmE 3 1ª cvc 0.070 pergunta leitura 

20. news.pap.er  AmE 3 1ª cvc 0.079 pergunta leitura 

21. news.pap.er2  AmE 3 1ª cvc 0.099 pergunta leitura 

22. pool   1  cvc 0.235 lista leitura 

23. pool   1  cvc 0.104 sentença motivada 

24. routine   2 2ª 
(duas 
longas) 

cv 0.117 lista leitura 

25. school   1  ccvc 0.094 pergunta espontânea 

26. two   1  cv 0.153 figura espontânea 

 

O número de sílabas foi uma característica forte que dividiu as vogais <0.100 

segundos e >0.100 segundos. Dos monossílabos, 77% estavam entre as vogais com 

tempo acima de 0.100 segundos. Em contrapartida, das palavras com duas ou mais 

sílabas, 69% foram articuladas com tempos menores que 0.100 segundos ou tempo zero. 

O tipo de sílaba também teve um papel importante na classificação das vogais. 

Observamos na tabela abaixo que os padrões CV e CCV favoreceram a pronúncia tensa 

de //; a sílaba CVC obteve 58% de suas ocorrências com tempos menores que 0.100 e 

em CCVC todas as ocorrências foram curtas ou zero. 

    

Tab. 25 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CV CVC CVCC CCVC 

Palavras com tempos superiores a 0.100 7 5 1 0 

Palavras com tempos inferiores a 0.100 1 7 0 4 

Porcentagem de tempos superiores a 0.100 88% 42% 100% 0 

Porcentagem de tempos inferiores a 0.100 12% 58% 0 100% 

 

 

5.1.6 Síntese dos dados 

 

Os valores de tempo encontrados na entrevista com a falante nativa foram 

inferiores aos dados por Peterson & Lehiste (op. cit.), acreditamos que isso deve-se ao 

fato do teste no estudo citado ter sido de leitura isolada de palavras em pares mínimos, o 

que aumenta a atenção do indivíduo. Ao mesmo tempo, podemos supor que a fala de 

nossa informante seja naturalmente mais apressada para justificar seus resultados. A 

porcentagem de palavras pronunciadas mais alongadamente e mais rapidamente foi 

praticamente de 50% para cada tipo de ocorrência, variando de acordo com a vogal. 

Além do tipo de teste, encontramos algumas regularidades com relação ao contexto 

fonológico e padrão silábico que demonstram quando se deve esperar tal fenômeno. 
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Monossílabos podem mais facilmente levar o falante a produzir a vogal tensa em menor 

tempo, pode-se acrescentar a esse grupo as consoantes líquidas em posição de coda, e 

também o padrão silábico CVCC. A sílaba tipo CV foi a que mais facilitou a produção da 

vogal longa. 

 

Tab. 26 – Média dos tempos e propriedades 

 // // // // // Soma 
das 

vogais 

Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.154 0.155 0.168 0.166 0.170 0.162 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.068 0.078 0.077 0.078 0.081 0.076 

Média final 0.111 0.116 0.122 0.122 0.125 0.119 

Porcentagem de 
palavras 

produzidas com 
tempos maiores 

que 0.100 

43% 43% 55% 50% 53% 49% 

Porcentagem de 
palavras 

produzidas com 
tempos menores 

que 0.100 

57% 57% 45% 50% 47% 51% 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções acima 

de 0.100 

leitura de 
lista  
 
CVC 
 

leitura de 
lista 

leitura de 
lista 
 
VC, CV, 
CCV 

leitura de 
lista 
 
VC, CV, 
CVC e 
CCVC 

leitura de 
lista 
 
CV 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 

produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 

//+// 
 
Uma 
sílaba  
 
CVCC 
 

palavras 
em 
contexto 
 
Uma 
sílaba  
 
CCVC e 
CVCC  

palavras 
em 
contexto 
 

//+//  
 
Duas ou 
mais 
sílabas 
 
CVC 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
// + // 
 
Uma 
sílaba 
 
CVCC e 
CCVCC 

palavras 
em 
contexto 
 

//+// 
// + // 
 
Duas ou 
mais 
sílabas 
 
CVC e 
CCVC 
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5.2 ALUNOS QUE COMEÇARAM A ESTUDAR INGLÊS APÓS OS 20 ANOS DE IDADE 

 

5.2.1 Informante código B2_A_F_1 

 

A descrição detalhada do perfil de cada informante foi dada no capítulo 5 

deste trabalho, não sendo necessário retomar suas particularidades. Com relação à 

atenção dada aos elementos coletados, informamos que fonemas que não são os 

estudados e que foram produzidos com alguma diferença do padrão têm uma notação 

sombreada acima do fonema ou na categoria em que foi encontrada a divergência. Não 

trataremos, porém, de tais dados em nenhum momento da análise, eles poderão se 

tornar temas de outras pesquisas na área. 

  

5.2.1.1 A vogal // 

 

A vogal // foi registrada em 12 palavras na entrevista, a informante realizou 

o fonema ora como no padrão britânico, ora americano, uma irregularidade também vista 

no modelo nativo. Dos 12 registros, 67% tiveram tempos maiores que 0.100 segundos, e 

sua média foi de 0.181 segundos. As amostras com tempos menores que 0.100 

segundos tiveram uma média de 0.088 segundos. A média final do tempo de pronúncia 

da vogal // foi de 0.134 segundos. Na tabela abaixo vemos que somente uma das 

quatro palavras com tempos menores faziam parte da lista de leitura, as outras três foram 

em fala motivada, ou seja, sem influência ortográfica. Outra característica comum dos 

três exemplos foi a presença de // em coda silábica. 

 

Tab. 27 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon  BrE 3 3ª 
(duas 

vogais longas)
 

cvc 0.090 pergunta leitura 

2. be.long  AmE 2 2ª cvc 0.110 lista leitura 

3. car1  AmE 1  cvc 0.120 sentença motivada 

4. car2   1  cvc 0.085 sentença motivada 

5. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.090 lista leitura 

6. gard.en  AmE 2 1ª cvcc 0.138 lista leitura 

7. gi.raffe  BrE 2 2ª cvc 0.162 figura motivada 

8. god1   1  cvc 0.179 figura3 espontânea 

9. heart  AmE 1  cvcc 0.140 lista leitura 

10. shark  AmE 1  cvcc 0.111 figura motivada 
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11. shark2  AmE 1  cvcc 0.090 figura motivada 

12. star  AmE 1  ccvc 0.185 lista leitura 

13. start.ed  AmE 2 1ª ccvcc 0.162 sentença motivada 

 
A quantidade de sílabas mostrou-se como uma variável de pouca 

interferência na análise dos dados. Haviam seis exemplos com duas ou mais sílabas e 

somente dois obtiveram tempos abaixo de 0.100, o mesmo pode se dizer dos 

monossílabos, dois do total de sete palavras. Com um número limitado de amostras, os 

padrões silábicos CCVC e CCVCC foram positivos para a pronúncia da vogal longa. E 

nos tipos CVC e CVCC haviam duas vogais encurtadas totalizando 37% e 40% 

respectivamente do total de palavras desses grupos. 

 

Tab. 28 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CVC CVCC CCVC CCVCC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

4 3 1 1 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

2 2 0 0 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

63% 60% 100% 100% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

37% 40% 0 0 

 

Alternativamente, a vogal // foi articulada em 7 palavras, sendo uma 

variação alofônica possível. Interessantemente, nenhum desses exemplos possuía /r/ em 

coda e cinco foram em testes que exigiam leitura. A palavra afternoon foi articulada com 

a vogal longa // na leitura de uma das perguntas, porém nas respostas foi articulada 

com a vogal não tensa como vemos na tabela 28, abaixo. A palavra fast foi claramente 

gravada com a vogal // presente no inventário da língua portuguesa, ao contrário das 

duas vogais esperadas no padrão inglês ou americano. 

 

Tab. 29 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
Número 

de 
sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. ad.vanced  2 2ª  cvccc 0.096 Lista leitura 

2. aft.er  2 1ª  vcc 0.079 Lista leitura 

3. aft.er.noon  3 3ª 
(duas 

vogais longas)
 

cvc 0.070 pergunta espontânea 

4. aft.er.noon2  3 3ª 
(duas 

vogais longas)
 

cvc 0.064 pergunta espontânea 

5. fast   1  cvcc 0.141 Lista leitura 
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6. half  1  cvc 0.112 Lista leitura 

7. last  1  cvc 0.073 sentença leitura 

8. laugh  1  cvc 0.118 Lista leitura 

 
 

5.2.1.2 A vogal // ou // 

 

A vogal // foi corretamente articulada em 29 exemplos, em todos eles ela 

sofreu roticização, com exceção da última palavra na lista abaixo years. O tempo médio 

foi o menor entre todas as vogais da informante de 0.119 segundos. Ele foi resultado de 

soma de 0.152 e 0.086, a média dos maiores e menores tempos respectivamente. Do 

total de exemplos 76% foram articulados com tempos baixos, o que coloca // em coda 

como o maior fator interferindo na pronúncia de //. Destes, cinco estavam no teste de 

leitura de lista e 17 estavam em fala contextualizada. 

 

Tab. 30 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo Tipo de teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.llerg.ic  AmE 3 2ª cvcc 0.083 Lista leitura  

2. bird  AmE 1  cvcc 0.150 Figura motivada 

3. bird  AmE 1  cvcc 0.099 Figura motivada 

4. dirt.y  AmE 2 1ª cvcc 0.090 Lista leitura 

5. first  AmE 1  cvccc 0.080 Pergunta leitura 

6. first  AmE 1  cvccc 0.082 pergunta espontânea 

7. first  AmE 1  cvccc 0.107 figura espontânea 

8. girl  AmE 1  cvcc 0.130 lista leitura 

9. heard   1  cvcc 0.190 lista leitura 

10. her  AmE 1  cvc 0.119 lista leitura 

11. learn.ing  AmE 2 1ª cvcc 0.099 sentença leitura 

12. pre.fer  AmE 2 1ª cvc 0.070 lista leitura 

13. pre.fer  AmE 2 1ª cvc 0.096 pergunta leitura 

14. third   1  cvcc 0.101 figura  espontânea 

15. Thurs.day   2 1ª cvcc 0.100 lista leitura 

16. turt.le   2 1ª cvcc 0.066 figura motivada 

17. turt.le2   2 1ª cvcc 0.067 figura motivada 

18. turt.le3   2 1ª cvcc 0.083 figura motivada 

19. were  AmE 1  cvc 0.070 lista leitura 

20. were  AmE 1  cvc 0.090 sentença motivada 

21. were  AmE 1  cvc 0.119 pergunta leitura 

22. were  AmE 1  cvc 0.098 pergunta espontânea  

23. work   2 (não 

padrão) 
2ª Vc 0.085 pergunta leitura 
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24. work1  AmE 1  cvcc 0.070 pergunta espontânea  

25. work2  AmE 1  cvcc 0.070 pergunta espontânea  

26. work3  AmE 1  cvcc 0.073 pergunta espontânea  

27. work   1  vvcc 0.081 pergunta4 espontânea 

28. work2  AmE 1  cvcc 0.055 pergunta4 espontânea 

29. years  BrE 1  cvcc 0.098 sentença leitura 

 
A quantidade de sílabas dos exemplos é aparentemente uma grande 

influência na pronúncia da vogal em questão. Há nove palavras com duas sílabas ou 

mais e todas foram pronunciadas com tempos abaixo de 0.100. A porcentagem do 

número de monossílabos, porém, nos faz questionar o papel da sílaba, pois 35% deles 

foram pronunciados com tempos acima de 0.100. Com valores de interferência alta nos 

dois grupos é difícil confirmar a variável número de sílabas com //. O mesmo ocorre 

com os padrões silábicos todos os três tipos encontrados têm percentagens de 75% para 

interferência. A justificativa desse fenômeno explica-se exclusivamente pela presença de 

// em coda, o único fator comum entre todas elas. 

  

Tab. 31 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CVC CVCC 

Palavras com tempos superiores a 0.100 2 4 1 

Palavras com tempos inferiores a 0.100 6 13 6 

Porcentagem de tempos superiores a 0.100 25% 24% 25% 

Porcentagem de tempos inferiores a 0.100 75% 76% 75% 

 

Em três momentos a informante modificou a qualidade da vogal, resultando 

na exclusão das palavras de nossa tabela principal. Em lugar de // na palavra worse, foi 

pronunciada a vogal // uma das vogais da língua portuguesa mais próximas, com 

apenas um traço de diferença além da tensão; em servant e were a troca foi ainda mais 

acentuada, a vogal articulada foi //, que difere em três traços de // se considerarmos a 

característica tensão. 

 

Tab. 32 – Transcrição das amostras com outras vogais que não // 

Palavra Transcrição 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. serv.ant  2 1ª CVC 0.091 pergunta espontânea 

2. were  1  CVC 0.151 pergunta espontânea  

3. worse  1  CVC 0.068 lista leitura 
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5.2.1.3 A vogal //  

 

Um número extenso de exemplos foi produzido com a vogal //, 65 no total. O 

tipo de teste é o primeiro grande diferencial entre elas, 27 palavras ou 42% do total foram 

articuladas com tempos menores que 0.100, todas foram retiradas de fala em contexto e 

tiveram o tempo médio de 0.068 segundos. As 38 restantes somaram o tempo de 0.184 

segundos, o resultado da média final foi 0.126 segundos, um resultado ainda abaixo do 

esperado. 

 

Tab. 33 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
Número 

de 
sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.chieve  2 2ª cvc 0.254 lista leitura 

2. be  1  cv 0.190 lista leitura 

3. bee  1  cv 0.259 figura motivada 

4. beach  1  cvc 0.108 sentença motivada 

5. beat  1  cvc 0.128 lista leitura 

6. cheap  1  cvc 0.170 lista leitura 

7. eas.y  2 1ª vc 0.210 lista leitura 

8. eas.y  2 1ª vc 0.186 pergunta leitura 

9. eat.ing  2 1ª vc 0.114 figura espontânea 

10. free  1  ccv 0.079 pergunta leitura 

11. free  1  ccv 0.049 pergunta espontânea 

12. free  1  ccv 0.071 pergunta espontânea 

13. meet  1  cvc 0.169 lista leitura 

14. meet1  1  cvc 0.064 pergunta leitura 

15. meet2  1  cvc 0.090 pergunta leitura 

16. meet1  1  cvc 0.119 pergunta espontânea 

17. meet2  1  cvc 0.079 pergunta espontânea 

18. meet3  1  cvc 0.070 pergunta espontânea 

19. meet4  1  cvc 0.085 pergunta espontânea 

20. ped.ia.tric.ian  4 3ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc 0.047 pergunta espontânea 

21. peop.le  2 1ª cvc 0.064 pergunta leitura 

22. peop.le  2 1ª cvc 0.078 pergunta espontânea 

23. peop.le2  2 1ª cvc 0.061 pergunta espontânea 

24. peop.le3  2 1ª cvc 0.095 pergunta espontânea 

25. peop.le4  2 1ª cvc 0.136 pergunta espontânea 

26. piece  1  cvc 0.135 lista leitura 

27. po.lice  2 2ª cvc 0.224 lista leitura 

28. read  1  Cvc 0.064 pergunta  espontânea 

29. read2  1  cvc 0.159 pergunta  espontânea 

30. read3  1  cvc 0.055 pergunta  espontânea 
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31. read.ing  2 1ª cvc 0.065 pergunta espontânea 

32. read.ing  2 1ª cvc 0.119 pergunta leitura 

33. read.ing2  2 1ª cvc 0.090 pergunta leitura 

34. rec.ent.ly  3 1ª cvc 0.069 sentença motivada 

35. rou.tine  2 2ª (duas 

longas) 
cvc 0.210 lista leitura 

36. seat  1  cvc 0.184 lista leitura 

37. sea  1  cv 0.064 figura1 espontânea 

38. sea  1  cv 0.125 figura2 espontânea 

39. seeing  1 1ª cv 0.273 figura1 espontânea 

40. seeing2  1 1ª cv 0.068 figura1 espontânea 

41. seeing3  1 1ª cv 0.100 figura1 espontânea 

42. seeing4  1 1ª cv 0.153 figura1 espontânea 

43. seeing5  1 1ª cv 0.069 figura1 espontânea 

44. seeing  1 1ª CVc 0.226 figura2 espontânea 

45. seeing2  1 1ª Cvc 0.182 figura2 espontânea 

46. seeing3  1 1ª Cv 0.128 figura2 espontânea 

47. seeing4  1 1ª cv 0.104 figura2 espontânea 

48. seeing1  1 1ª cv 0.180 figura3 espontânea 

49. seeing2  1 1ª cv 0.129 figura3 espontânea 

50. seeing3  1 1ª cv 0.059 figura3 espontânea 

51. seeing4  1 1ª cv 0.161 figura3 espontânea 

52. seeing5  1 1ª cv 0.191 figura3 espontânea 

53. seeing6  1 1ª cv 0.140 figura3 espontânea 

54. ski  1  ccv 0.242 lista leitura 

55. ski.ing  2 1ª ccv 0.222 sentença motivada 

56. these  1  cvc 0.272 lista leitura 

57. three  1  ccv 0.240 figura espontânea 

58. three  1  ccv 0.104 figura espontânea 

59. tree  1  ccv 0.499 pergunta espontânea 

60. TV  2 2ª  cv 0.069 sentença leitura 

61. TV  2 2ª  cv 0.170 sentença leitura 

62. TV  2 2ª  cv 0.049 pergunta leitura 

63. TV  2 2ª  cv 0.202 pergunta leitura 

64. week  1  cvc 0.051 sentença leitura 

65. week.end  2 2ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc 0.039 sentença leitura 

 

Não foi possível determinar a influência ou interferência dos fonemas 

adjacentes, pois eles não formaram um padrão consistente. O número de sílabas 

também foi um fator de pouca relevância. Apesar de as palavras pronunciadas com 

tempos acima de 0.100 segundos figurarem entre 63% dos monossílabos, elas ao 

mesmo tempo foram 50% das palavras com duas sílabas ou mais. Isto é, as duas 

porcentagens foram muito próximas entre si, além disso, o valor de 50% não comprova 

nenhuma tendência. A tonicidade, por outro lado, é determinante no tempo de produção 
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da vogal. Em quatro exemplos quando a vogal // não estava na sílaba tônica ela foi 

pronunciada com tempos menores.   

Classificamos quatro padrões silábicos que variaram pouco entre si. Os tipos 

VC, CV e CVC foram os que mais favoreceram a produção da vogal tensa. O tipo CCV 

teve a maior quantidade de exemplos com tempos inferiores a 0.100 segundos, 

correspondendo a 51% dos exemplos entre outras palavras com o mesmo padrão. Sendo 

assim, o padrão interfere mais que os outros encontrados, contudo não o podemos 

afirmar em números absolutos dentre de seu próprio grupo.    

 

Tab. 34 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CV CVC CCV 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

3 14 5 16 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

0 7 3 17 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

100% 67% 63% 49% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

0 33% 37% 51% 

 

5.2.1.4 A vogal //  

 

A vogal // ocorreu principalmente em contextos com // ou // em coda, dos 

34 exemplos, sete compartilhavam dessa característica e foram responsáveis pela média 

de 0.085 segundos. As falas em contexto foram mais uma vez a maioria na proporção de 

5 para 2 em listas. Nesses exemplos, // esteve presente em seis palavras, em quatro 

sofreu vocalização e passou a []. As amostras com tempos superiores a 0.100 

segundos resultaram na média de 0.187 segundos. A soma final das médias foi de 0.136 

segundos. 

 

Tab. 35 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.170 lista leitura 

2. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.183 sentença motivada 

3. awf.ul   2 1ª vc 0.163 lista leitura 

4. ball  BrE 1  cvc 0.300 lista leitura 

5. born  AmE 1  cvcc 0.159 sentença leitura 

6. calm  (não  1  cvcv 0.360 pergunta espontânea 
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padrão) 
7. dog  AmE 1  cvc 0.229 figura motivada 

8. dog2  AmE 1  cvc 0.128 figura motivada 

9. dog3  AmE 1  cvc 0.160 figura motivada 

10. dol.phin   2 1ª cvc 0.099 figura motivada 

11. dol.phin2   2 1ª cvc 0.099 figura motivada 

12. e.xhaust.ed  BrE 3 2ª cvcc 0.146 lista leitura 

13. four  AmE 1  cvc 0.219 lista leitura 

14. four  AmE 1  cvc 0.139 figura espontânea 

15. god  não 
padrão 

1  cvc 0.229 lista leitura 

16. god  não 
padrão 

1  cvc 0.269 figura espontânea 

17. horse  AmE 1  cvcc 0.149 lista leitura 

18. horse  AmE 1  cvcc 0.195 figura motivada 

19. horse2  AmE 1  cvcc 0.169 figura motivada 

20. mall   1  cvc 0.165 pergunta espontânea 

21. re.ward  AmE 2 2ª cvcc 0.130 lista leitura 

22. score  AmE 1  ccvc 0.183 lista leitura 

23. small  BrE 1  cvcc 0.091 pergunta leitura 

24. small  BrE 1  cvcc 0.281 pergunta espontânea 

25. small  BrE 1  cvcc 0.178 figura espontânea 

26. small1  BrE 1  cvcc 0.110 figura3 espontânea 

27. small2  BrE 1  cvcc 0.114 figura3 espontânea 

28. small3  BrE 1  cvcc 0.060 figura3 espontânea 

29. sort  AmE 1  cvcc 0.090 pergunta leitura 

30. stor.ies   2 1ª ccvc 0.107 pergunta espontânea 

31. talk.at.ive  BrE 3 1ª cvc 0.079 lista leitura 

32. talk.ed  BrE 2 1ª  cvcc 0.079 figura espontânea 

33. walk   1  cvcc 0.199 lista leitura 

34. walk   2 não 

padrão 
1ª  cvc 0.249 pergunta espontânea 

 

Com poucos exemplos abaixo dos 0.100 segundos, o número de silabas e o 

padrão silábico são fatores de porcentagens sem grandes variações. Os monossílabos 

sofreram somente interferência em 13% dos exemplos, os dissílabos e palavras maiores 

sofreram 36% do total de amostras do seu grupo. Os padrões VC e CCVC obtiveram 

unicamente valores superiores a 0.100 segundos. Enquanto que os tipos CVC e CVCC 

geraram interferência em cerca de 25% de seus totais. 
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Tab. 36 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CVC CVCC CCVC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

1 9 13 4 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

0 3 4 0 

Porcentagem de tempos superiores a 
0.100 

100% 75% 77% 100% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

0 25% 23% 0 

 

Houve mudança na qualidade da vogal em somente um exemplo, quando ela 

foi substituída por outra, não da língua portuguesa, mas da própria língua inglesa. Este 

fato nos chamou a atenção, pois a vogal // é a mais próxima de nossa equivalente //, 

portanto não esperávamos nenhuma interferência nesse aspecto. É difícil chegar à sua 

causa, uma vez que por se tratar de uma palavra que estava na lista, a informante teve 

tempo de pensar em como iria pronunciá-la. Ao mesmo tempo, não podemos afirmar que 

houve influência da ortografia pois “oar” não é uma representação gráfica de //  

  

Tab. 37 – Transcrição da amostra com a vogal // 

Palavra Transcrição 
Número 

de 
sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo 
de 

teste 

Tipo de 
resposta 

1. card.board  2 1ª cvcc 0.100 lista Leitura 

 
 

5.2.1.5 A vogal // 

 

Finalmente analisamos a vogal //, que ocorreu em 23 amostras. Tal fonema 

foi produzido com tempos superiores a 0.100 segundos em 70% dos casos, e com média 

de 0.189 segundos. Em sete exemplos a média dos tempos foi de 0.076 segundos, 

destes, cinco foram retirados de frases, enquanto dois foram da leitura da lista. A 

presença de // em onset foi verificada em três desses exemplos. A média final de todas 

as amostras foi de 0.132 segundos.  

 

Tab. 38 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon   3 3ª  cvc 0.193 pergunta leitura 

2. aft.er.noon   3 3ª  cvc 0.162 pergunta espontânea 
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3. aft.er.noon2   3 3ª  cvc 0.331 pergunta espontânea 

4. beaut.if.ul  AmE 3 1ª ccvc 0.066 lista leitura 

5. con.fus.ed   3 2ª cvc 0.134 lista leitura 

6. do     1  cv 0.240 lista leitura 

7. fool   1  cvc 0.228 lista leitura 

8. int.er.view   3 3ª ccv 0.132 lista leitura 

9. kan.ga.roo   3 3ª cv 0.129 figura motivada 

10. kan.ga.roos    3 3ª cv 0.127 figura motivada 

11. knew  AmE 1  cv 0.231 lista leitura 

12. knew2  BrE 1  ccv 0.139 lista leitura 

13. new  BrE 1  ccv 0.069 pergunta leitura 

14. new  AmE 1  cv 0.069 pergunta espontânea 

15. new  BrE 1  ccv 0.059 pergunta leitura 

16. news   1  ccvc 0.118 sentença motivada 

17. pool   1  cvc 0.183 lista leitura 

18. pool   1  cvc 0.100 sentença motivada 

19. pool2   1  cvc 0.078 sentença motivada 

20. rou.tine   2 2ª 
(duas 
longas) 

cvc 
(não 
padrão) 

0.094 lista leitura 

21. school   1  ccvc 0.390 pergunta espontânea 

22. two   1  cv 0.149 figura espontânea 

23. two2   1  cv 0.139 figura espontânea 

 

Ao contrário de outras vogais, os monossílabos foram responsáveis pelos 

menores tempos em comparação com palavras com duas sílabas ou mais. Entretanto 

sua porcentagem entre o total de monossílabos e palavras maiores é de 35% e 22% 

respectivamente. Dentre os padrões silábicos, entramos quatro categorias diferentes: a 

sílaba CV é a que mais beneficia produção da vogal longa; os tipos CVC e CCVC têm 

baixas proporções dentro de seus grupos, porém somam quatro do total de sete 

exemplos com tempo abaixo de 0.100 segundos; o padrão CCV compreende um tipo 

neutro, uma vez que sua porcentagem não aponta para nenhuma das duas opções de 

tempo.  

 

Tab. 39 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CV CVC CCV CCVC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

6 6 2 2 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

1 3 2 1 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

86% 67% 50% 67% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

14% 33% 50% 33% 
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5.2.1.6 Síntese dos dados 

 

A informante produziu tempos médios maiores que o da falante nativa, o que 

deve comprovar que é menos fluente, portanto fala mais pausadamente. O tipo de teste é 

indubitavelmente uma variável importante ao categorizar as amostras entre tempos 

maiores ou menores que 0.100 segundos, uma vez que são raros os exemplos de 

tempos inferiores a 0.100 no teste de leitura de palavras em listas. As consoantes 

líquidas confirmam-se como inibidoras de vogais mais demoradas, sendo assim a vogal 

rótica // é a que figura com as menores médias. A quantidade e o tipo de sílabas é uma 

variável dependente da vogal analisada. Aparecem como tendência a vogais com tempos 

maiores os padrões VC e CCVC, e inibidores os padrões CVC, CCV e CVCC. Tais 

exemplos porém não comprovam se a rima deve estar presente no início, no interior ou 

no fim da sílaba de maneira a ser mais longamente articulada. 

 

Tab. 40 – Média dos tempos e propriedades 

 // // // // // Soma 
das 

vogais 

Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.181 0.152 0.184 0.187 0.189 0.178 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.088 0.086 0.068 0.085 0.076 0.080 

Média final 0.134 0.119 0.126 0.136 0.132 0.129 

Porcentagem de 
palavras 

produzidas com 
tempos maiores 

que 0.100 

67% 24% 58% 80% 70% 60% 

Porcentagem de 
palavras 

produzidas com 
tempos menores 

que 0.100 

33% 76% 42% 20% 30% 40% 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções acima 

de 0.100 

leitura de 
lista  
 
CCVC e 
CCVCC 

leitura de 
lista 

leitura de 
lista 
 
VC 

leitura de 
lista 
 
VC e CCVC 

leitura de 
lista 
 
CV, CVC e 
CCVC 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 

produções abaixo 
de 0.100 

palavras em 
contexto  
 

//+// 
 
CVC e 
CVCC 

palavras em 
contexto 
 

 //+// 
 
duas ou 
mais 
sílabas 

palavras em 
contexto 
 
vogal átona 
 
CCV 

palavras em 
contexto 
 

// + // 
// + // 
 
CVC e 
CVCC 

palavras em 
contexto 
 

// + //  
 
uma sílaba 
 
CCV 
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5.2.2 Informante código B2_A_F_2 

 

A segunda informante do grupo teve sua entrevista um pouco prejudicada 

pelo barulho externo da escola: risadas, campainha e pessoas conversando atrapalharam 

principalmente os dois primeiros minutos de gravação, ao fim do teste repetimos a leitura 

das primeiras 20 palavras da lista. 

 

5.2.2.1 A vogal // 

 

Foram registradas 17 palavras com a vogal // e nove com outra variante 

possível //, da qual trataremos ao fim desse tópico. Dos 17 vocábulos, somente dois, 

correspondentes a 12% do total, foram articulados com valores abaixo de 0.100 

segundos, demonstrando o cuidado da informante ao pronunciar as palavras. A menor 

média foi de 0.084 segundos, com duração duas vezes e meia inferior à outra média de 

0.201 segundos, produto das 15 palavras restantes. A média final da duração da vogal 

// foi de 0.142 segundos. 

 

Tab. 41 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. ad.vanced   3 (não 

padrão) 
2ª  cvc 0.156 lista leitura 

2. aft.er   2 1ª  vcc 0.222 lista leitura 

3. aft.er.noon  BrE 3 3ª (duas 

vogais 
longas) 

cvc 0.199 pergunta leitura 

4. car  AmE 1  cvc 0.180 sentença motivada 

5. card.board  BrE 2 1ª cvc 0.160 lista leitura 

6. gard.en  BrE 2 1ª cvc 0.220 lista leitura 

7. gi.raffe    2 1ª (não 

padrão) 
cvc 0.086 figura motivada 

8. half  BrE 1  cvc 0.239 lista leitura 

9. heart  AmE 1  cvcc 0.196 lista leitura 

10. park   1  cvcc 0.167 pergunta espontânea 

11. raft.ing  BrE 2 1ª cvcc 0.169 pergunta espontânea 

12. raft.ing  BrE 2 1ª cvcc 0.111 pergunta espontânea 

13. shark  AmE 1  cvcc 0.199 figura motivada 

14. star  AmE 1  ccvc 0.261 lista leitura 

15. star  AmE 1  ccvc 0.083 pergunta leitura 

16. star  BrE 1  cvc 0.442 pergunta espontânea 

17. start.ed  AmE 2 1ª ccvcc 0.101 sentença motivada 
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Com um número pequeno de valores abaixo de 0.100 segundos, as análises 

ficam um pouco comprometidas pela limitação das amostras. As duas palavras 

destacadas da tabela foram articuladas em contexto. Em giraffe o encurtamento da vogal 

foi devido à mudança da sílaba tônica, da 2ª para a 1ª, o que mudou inclusive sua 

qualidade. Tal mudança pode ser explicada pela própria língua inglesa, uma vez que a 

maioria das palavras é acentuada na primeira sílaba. Acreditamos que a palavra star teve 

um tempo inferior a 0.100 segundos pela presença do // em coda, como já foi observado 

em maior escala em informantes anteriores. 

A quantidade de sílabas também foi um fator pouco relevante nesse teste, 

pois uma das palavras era monossílaba, representando 12% do total de amostras com 

uma sílaba. Da mesma forma, havia uma palavra com duas sílabas, que foi equivalente à 

11% do total com duas ou mas sílabas.  

O padrão silábico ofereceu poucos dados contundentes, assim como as 

categorias anteriores. Os tipos VCC, CVCC, e CCVCC favoreceram a produção da vogal 

longa em 100% dos casos. Por outro lado, os padrões CVC e CCVC interferiram na 

duração do fonema vocálico em 12% e 50% respectivamente.  

 

Tab. 42 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VCC CVC CVCC CCVC CCVCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

1 7 5 1 1 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

0 1 0 1 0 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

100% 88% 100% 50% 100% 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

0 12% 0 50% 0 

 

Foi interessante notar ao longo de toda análise, que a informante não utiliza 

um padrão consistente, optando pela forma AmE em algumas palavras e BrE em outras. 

A tabela seguinte corresponde às palavras que foram articuladas com mudança na 

qualidade da vogal. Percebemos no exemplo 8 a interferência da língua portuguesa, ao 

articular a vogal mais próxima integrante do inventário da L1 em lugar de //. 
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Tab. 43 – Transcrição das amostras com outras vogais que não // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. fast   AmE 1  cvcc 0.222 lista leitura 

2. last  AmE 1  cvcc 0.099 sentença leitura 

3. last  AmE 1  cvcc 0.113 pergunta leitura 

4. last2  AmE 1  cvcc 0.125 pergunta leitura 

5. last  AmE 1  cvcc 0.119 pergunta espontânea 

6. last  AmE 1  cvcc 0.129 figura1 espontânea 

7. last  AmE 1  cvcc 0.089 figura2 espontânea 

8. laugh  Não 
padrão 

1  cvc 0.196 lista leitura 

9. laugh.ing  AmE 2 1ª cvc 0.175 pergunta espontânea 

 

5.2.2.2 A vogal // ou // 

 

Espera-se que a vogal // ou // seja a com menores tempos de articulação 

devido à presença exclusiva de // em coda; no caso de // ocorre o apagamento de // e 

em // o fonema funde-se em uma vogal rótica. O tempo médio foi de 0.122 segundos, 

resultado da média maior de 0.165 segundos encontrada em 21 ou 70% das palavras e 

da média menor 0.080 segundos em nove palavras. Todas as 30% com média inferior a 

0.100 segundos foram retiradas de sentenças em contexto, sejam elas leitura de 

questões ou fala espontânea. 

  

Tab.44 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo Tipo de teste 
Tipo de 
resposta 

1. bird  AmE 1  cvc 0.159 figura motivada 

2. birth.day  AmE 2 1ª cvc 0.102 pergunta espontânea 

3. birth.day  AmE 2 1ª cvc 0.090 pergunta espontânea 

4. dirt.y   AmE 2 1ª cvc 0.179 lista leitura 

5. first   
(não padrão) 

AmE 2 (não 

padrão) 
1ª cvc 

(não 
padrão) 

0.131 lista leitura 

6. first  AmE 1  cvcc 0.080 pergunta leitura 

7. first  AmE 1  cvcc 0.111 pergunta espontânea 

8. first  AmE 1  cvcc 0.049 figura espontânea 

9. first  AmE 1  cvcc 0.069 figura2 espontânea 

10. first  BrE 1  cvcc 0.079 figura3 espontânea 

11. girl  AmE 1  cvc 0.260 lista leitura 

12. heard  AmE 1  cvc 0.233 lista leitura 

13. her  AmE 1  cvc 0.189 lista leitura 

14. learn.ing  BrE 2 1ª cvc 0.165 sentença leitura 
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15. learn  AmE 2 1ª cvc 0.130 pergunta  espontânea 

16. surf  BrE 1  cvc 0.169 sentença motivada 

17. third  BrE 1  cvc 0.200 figura espontânea 

18. third  AmE 1  cvc 0.130 figura2 espontânea 

19. third  AmE 1  cvc 0.203 figura3 espontânea 

20. Thurs.day  AmE 2 1ª cvc 0.169 lista leitura 

21. were  AmE 1  cv 0.210 lista leitura 

22. were  AmE 1  cv 0.181 sentença motivada 

23. were  AmE 1  cv 0.099 pergunta leitura 

24. work  BrE 2 (não 

padrão) 
1ª cvc 0.137 pergunta espontânea 

25. work  AmE 1  cvc 0.190 pergunta2 leitura 

26. work1  AmE 1  cvc 0.107 pergunta espontânea 

27. work2  AmE 1  cvc 0.089 pergunta espontânea 

28. work  AmE 1  cvc 0.079 pergunta4 espontânea 

29. worse  AmE 1  cvc 0.103 lista leitura 

30. years  BrE 1  cvc 0.089 sentença leitura 

 

 A quantidade de sílabas foi um fator que diferenciou os dois grupos 

claramente. Havia 22 monossílabos, dos quais 37% figuraram com curta duração; entre 

as oito palavras com duas ou mais sílabas, somente uma ou 12% foi articulada com 

tempo abaixo de 0.100 segundos. Faz-se necessário ressaltar que em um dos exemplos 

a informante acrescentou uma vogal no fim da palavra mudando-a de uma para duas 

sílabas. Foram anotados três padrões vocálicos que mostraram tendências significativas 

nessa análise. Os tipos CV e CVC foram os que mais favoreceram a pronúncia tensa, 

enquanto o tipo CVCC foi o que mais interferiu nesse processo. 

 

Tab. 45 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CVC CVCC 

Palavras com tempos superiores a 0.100 2 18 1 

Palavras com tempos inferiores a 0.100 1 4 4 

Porcentagem de tempos superiores a 0.100 67% 82% 20% 

Porcentagem de tempos inferiores a 0.100 33% 18% 80% 

 

Em seis palavras houve troca de fonema // por outro mais próximo na L1 ou 

na própria L2. Quatro deles tornaram-se //, por interferência do português, um foi 

produzido como // e outra palavra foi completamente alterada possivelmente porque a 

informante não lembrou o nome turtle quando descrevia a figura. 
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Tab. 46 – Transcrição das amostras com outras vogais que não // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo de 
sílaba 

Tempo Tipo de teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.llerg.ic   3 2ª cvcc 0.107 lista leitura  

2. journ.ey   2 1ª cvcc 0.147 pergunta leitura 

3. pre.fer   2 1ª cvc 0.080 pergunta leitura 

4. pre.fer   2 1ª cvc 0.200 lista leitura 

5. pre.fer   2 1ª cvc 0.138 pergunta  espontânea 

6. turt.le  
(incorreto) 

 2 2ª 
(não padrão) 

cvcc 0.114 figura motivada 

 

5.2.2.3 A vogal //  

 

Novamente a vogal // aparece na tabela abaixo sem a coluna que diferencia 

entre o inglês americano e o britânico padrão pois não apresenta nenhuma distinção 

entre as duas variantes. Com 63 amostras, a informante mantém uma porcentagem 

maior de vogais com duração maior que 0.100 segundos. A média de 77% dos exemplos 

foi 0.203 segundos; em 14 palavras, ou 23% do total, a média foi 0.081 segundos. 

Destas, todas foram retiradas de fala contextualizada, sendo estas leitura de frases, 

descrição ou respostas espontâneas. A média final foi de 0.142 segundos, assim como a 

vogal // no ponto 6.2.2.1. 

 

Tab. 47 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo Tipo de teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.chieve  2 2ª cvc 0.287 lista leitura 

2. be  1  cv 0.284 lista leitura 

3. bee  1  cv 0.200 figura motivada 

4. beach  1  cvc 0.170 sentença motivada 

5. beat  1  cvc 0.220 lista leitura 

6. cheap  1  cvc 0.209 lista leitura 

7. eas.y  2 1ª vc 0.227 lista leitura 

8. eas.y  2 1ª vc 0.226 pergunta leitura 

9. eas.y  2 1ª vc 0.235 pergunta espontânea 

10. eat.ing  2 1ª vc 0.180 figura espontânea 

11. ex.treme  2 2ª cccvc 0.157 pergunta espontânea 

12. free  1  ccv 0.306 pergunta leitura 

13. meet  1  cvc 0.199 lista leitura 

14. meet1  1  cvc 0.124 pergunta leitura 

15. meet2  1  cvc 0.129 pergunta leitura 

16. peop.le  2 1ª cvc 0.088 pergunta leitura 
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17. peop.le  2 1ª cvc 0.090 pergunta espontânea 

18. piece  1  cvc 0.153 lista leitura 

19. po.lice  2 2ª cvc 0.191 lista leitura 

20. read1  2 (não 

padrão 
1ª  cvc 0.119 pergunta espontânea 

21. read2  1  cvc 0.170 pergunta espontânea 

22. read3  1  cvc 0.180 pergunta espontânea 

23. read.ing  2 1ª cvc 0.120 pergunta leitura 

24. read.ing2  2 1ª cvc 0.070 pergunta leitura 

25. rou.tine  2 2ª (duas 

longas) 
cvc 0.236 lista leitura 

26. sea  1  cv 0.154 figura2 espontânea 

27. sea  1  cv 0.165 figura3 espontânea 

28. sea  1  cv 0.226 pergunta espontânea 

29. see  1  cv 0.393 figura1 espontânea 

30. see2  1  cv 0.085 figura1 espontânea 

31. see3  1  cv 0.260 figura1 espontânea 

32. see4  1  cv 0.140 figura1 espontânea 

33. see5  1  cv 0.591 figura1 espontânea 

34. see   1  cv 0.082 figura2 espontânea 

35. see2  1  cv 0.116 figura2 espontânea 

36. see  1  cv 0.090 figura3 espontânea 

37. see2  1  cv 0.088 figura3 espontânea 

38. see3  1  cv 0.225 figura3 espontânea 

39. see4  1  cv 0.069 figura3 espontânea 

40. see  1  cv 0.281 pergunta4 espontânea 

41. see  1  cv 0.216 pergunta5 espontânea 

42. seat  1  cvc 0.180 lista leitura 

43. sheep  1  cvc 0.141 figura motivada 

44. sheep2  1  cvc 0.098 figura motivada 

45. ski  1  ccv 0.218 lista leitura 

46. these  1  cvc 0.249 lista leitura 

47. three  1  ccv 0.129 figura espontânea 

48. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.065 sentença6 leitura 

49. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.115 sentença6 leitura 

50. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.078 sentença8 leitura 

51. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.229 sentença8 leitura 

52. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.074 

 
pergunta leitura 

53. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.128 pergunta leitura 

54. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.108 

 
pergunta espontânea 

55. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.370 pergunta espontânea 

56. we  1  cv 0.596 pergunta espontânea 

57. we  1  cv 0.088 pergunta espontânea 

58. week  1  cvc 0.160 sentença leitura 
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59. week  1  cvc 0.195 pergunta leitura 

60. week  1  cvc 0.134 pergunta espontânea 

61. weeks  
(não 
padrão) 

2 (não 

padrão) 
1ª  cvc 0.107 pergunta espontânea 

62. weeks  
(não 
padrão) 

2 
(não 
padrão) 

1ª  cvc 0.119 pergunta espontânea 

63. week.end  2 2ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc 0.080 sentença leitura 

 

Não foi possível encontrar um padrão de acordo com os fonemas adjacentes 

à vogal //. A quantidade e o tipo de sílaba, contudo, contribuíram com a geração de 

dados conclusivos a esta análise. Do total de 40 palavras de uma sílaba, seis ou 15% 

estavam entre as de tempos menores; com relação às 23 palavras de duas ou mais 

sílabas, encontramos oito exemplos ou 35% no grupo de tempos inferiores a 0.100 

segundos. A interferência na duração da vogal // está relacionada não só ao número de 

sílabas, mas principalmente à tonicidade, foi o que vimos com a primeira vogal de TV, 

que apesar de longa, está na sílaba átona. 

Devido à grande quantidade de exemplos pudemos verificar 5 padrões 

silábicos. Alguns deles, porém, não são equivalentes aos nativos pelo fenômeno da 

epêntese: a informante inseriu uma vogal para apoiar a consoante inicial ou final da 

sílaba. Os padrões VC, CCV e CCCV propiciaram uma maior duração das vogais, ao 

passo que CV e CVC interferiram nessa produção. 

 

Tab. 48 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CV CVC CCV CCCV 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

4 19 22 3 1 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

0 9 5 0 0 

Porcentagem de 
tempos superiores a 
0.100 

100% 68% 82% 100% 100% 

Porcentagem de 
tempos inferiores a 
0.100 

0 32% 18% 0 0 

 

5.2.2.4 A vogal //  

 

A vogal foneticamente mais semelhante à outra em português, //, foi a que, 

em números absolutos e proporcionalmente, registramos com menos interferência. 
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Somente um exemplo foi registrado com tempo inferior a 0.100 segundos na palavra 

fourth, com 0.099 segundos, um valor muito próximo à nossa marca de delimitação, 

correspondendo a 5% dos 25 exemplos. Deve-se ressaltar que a mesma palavra foi dita 

em outro momento na entrevista e a vogal foi medida com 0.140 segundos. A informante 

oscilou entre pronunciar e apagar o // em coda nesses e em outros exemplos. Os 

tempos médios foram portanto: 0.099 segundos para valores baixos; 0.250 segundos 

para as maiores medições; e 0.174 a média final, o maior valor encontrado dentre os 

dessa informante  

 

Tab. 49 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.301 lista leitura 

2. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.252 sentença motivada 

3. awf.ul  BrE 2 1ª vc 0.208 lista leitura 

4. al.ways    2 1ª vc 0.123 sentença motivada 

5. ball  BrE 1  cvc 0.420 lista leitura 

6. be.long  AmE 2 2ª cvc 0.247 lista leitura 

7. born  AmE 1  cvcc 0.239 sentença leitura 

8. card.board  BrE 2 1ª cvc 0.266 lista leitura 

9. dog  AmE 1  cvc 0.228 figura motivada 

10. dol.phin  AmE 2 1ª cvc 0.140 figura motivada 

11. e.xhaust.ed  BrE 3 2ª cvcc 0.180 lista leitura 

12. four  AmE 1  cvc 0.318 lista leitura 

13. four  AmE 1  cvc 0.509 pergunta espontânea 

14. fourth  BrE 1  cvc 0.099 figura espontânea  

15. fourth  BrE 1  cvc 0.140 figura2 espontânea  

16. god*  (não-

padrão) 

AmE 1  cvc 0.310 lista leitura 

17. horse  BrE 1  cvc 0.271 lista leitura 

18. horse  AmE 1  cvcc 0.269 figura motivada 

19. saw  BrE 1  cv 0.426 sentença motivada 

20. score  AmE 1  ccvc 0.292 lista leitura 

21. small  BrE 1  cvcc 0.140 pergunta leitura 

22. sort  BrE 1  cvcc 0.118 pergunta leitura 

23. talk.at.ive  BrE 3 1ª cvc 0.122 lista leitura 

24. walk  BrE 1  cvc 0.379 lista leitura 

25. watch  AmE 1  cvc 0.181 sentença leitura 

 

Com somente um exemplo de interferência computado não é possível afirmar 

quais são os contextos fonológicos mais relevantes. Os fonemas // e // em coda, que 

foram determinantes com outros informantes, não exerceram influência nessas amostras. 
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O mesmo pode-se dizer do número de sílabas e do padrão silábico. A palavra fourth é 

monossílaba e seu padrão pode ser CVC ou CVCC dependendo da variante considerada, 

britânica ou americana. As duas foram usadas pela informante, todavia no exemplo 

supracitado o padrão foi CVC devido ao apagamento de  //. 

 

Tab. 50 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CV CVC CVCC CCVC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

2 1 13 4 4 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

0 0 1 0 0 

Porcentagem de 
tempos superiores a 
0.100 

100% 100% 93% 100% 100% 

Porcentagem de 
tempos inferiores a 
0.100 

0 0 7% 0 0 

 

A palavra reward foi destacada da tab. 48 por ter sofrido mudança de 

qualidade, além da troca de // por //. O processo, conhecido como centralização, uma 

tendência das vogais da língua inglesa de se tornaremvmais centrais quando estão em 

sílabas átonas ou palavras átonas em contexto. Esse, contudo, não foi o caso, pois a 

palavra era parte da lista, quando todos as palavras devem ter o mesmo peso ao ser 

pronunciadas, por não se tratar de um contexto frasal. Acreditamos que esse não era um 

vocábulo de uso comum da informante.   

 

Tab. 51 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo 
de 

teste 

Tipo de 
resposta 

1. re.ward   2 2ª cvc 0.179 lista leitura 

 

 

5.2.2.5 A vogal // 

 

A última vogal analisada dessa informante foi onde encontramos o maior 

percentual de interferência e o segundo menor tempo médio. Foram registrados 21 

exemplos, 13 deles somaram uma média de 0.171 segundos, os oito restantes ou 38% 

somaram 0.086 segundos. A média final foi 0.128 segundos para a duração da vogal //. 
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Ao contrário de outras vogais, três palavras dentre as oito foram retiradas da leitura 

pausada das listas, as outras cinco estavam em contexto. 

 

Tab. 52 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon  BrE 3 3ª 
(duas 

vogais longas)
 

cvc 0.095 pergunta leitura 

2. beaut.if.ul   3 1ª ccvc 0.085 lista leitura 

3. com.put.ers   3 2ª cvc 0.099 pergunta leitura 

4. con.fus.ed   3 2ª cvc 0.087 lista leitura 

5. do    1  cv 0.256 lista leitura 

6. do    1  cv 0.120 pergunta leitura 

7. do    1  cv 0.104 pergunta espontânea 

8. fool   1  cvc 0.280 lista leitura 

9. futur.e  AmE 2 1ª ccvc 0.087 pergunta leitura 

10. int.er.view  BrE 3 3ª ccv 0.133 lista leitura 

11. kan.ga.roos   3 3ª cv 0.115 figura motivada 

12. knew  BrE 1  ccv 0.158 lista leitura 

13. new  BrE 1  ccv 0.080 pergunta leitura 

14. new  BrE 1  ccv 0.143 pergunta espontânea 

15. news.pap.er  AmE 3 1ª ccvc 0.132 pergunta leitura 

16. news.pap.er   3 1ª ccvc 0.085 pergunta espontânea 

17. pool   1  cvc 0.256 lista leitura 

18. routine   2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.071 lista leitura 

19. school   1  ccvc 0.192 pergunta espontânea 

20. two   1  cv 0.130 figura espontânea 

21. two2   1  cv 0.208 figura espontânea 

 

 O contexto adjacente foi significativo na interferência de //, com a presença 

de // em onset em cinco dos oito exemplos com tempos abaixo de 0.100 segundos, 

cerca de 62%. Com relação ao número de sílabas, podemos afirmar que os 

monossílabos facilitam a articulação da vogal longa com 81%, enquanto as palavras com 

duas sílabas interferem em tal propriedade, com 70% dos exemplos. Os padrões 

silábicos CVC e CCVC interferiram em 60% das amostras, ao passo que CV e CCV 

foram 14% e 25% respectivamente.  

 

 

 

 

 



97 
 

Tab. 53 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CV CVC CCV CCVC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

6 2 2 3 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

1 3 3 1 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

86% 40% 40% 75% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

14% 60% 60% 25% 

 

5.2.2.6 Síntese dos dados 

 

A informante B2_A_F_2 produziu todas as cinco vogais com altas médias de 

duração, demonstrando um mínimo de interferência especialmente na vogal //. Os 

tempos da aluna foram muito superiores aos do modelo nativo analisado. As consoantes 

líquidas ainda aparecem como inibidoras das vogais longas, porém com porcentagens 

menores em comparação à outra informante. Os padrões VC, CV e CCV foram os que 

mais propiciaram a produção das vogais ao lado da sílaba tônica. Os padrões CVC e 

CCVC, assim como as sílabas átonas, sobretudo em palavras com duas sílabas ou mais, 

são as que dificultam a duração da vogal. 
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Tab. 54 – Média dos tempos e propriedades 

 // // // // // Soma 
das 

vogais 

Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.201 0.165 0.203 0.250 0.171 0.198 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.084 0.080 0.081 0.099 0.086 0.086 

Média final 0.142 0.122 0.142 0.174 0.128 0.142 

Porcentagem de 
palavras produzidas 

com tempos 
maiores que 0.100 

88% 70% 77% 96% 62% 79% 

Porcentagem de 
palavras produzidas 

com tempos 
menores que 0.100 

12% 30% 23% 4% 38% 21% 

Fatores que mais 
influenciaram as 

produções acima de 
0.100 

leitura de 
lista  
 
VCC, 
CVCC e 
CCVCC 

leitura de 
lista 
 
CV e CVC 

leitura de 
lista 
 
VC, CCV e 
CCCV 

leitura de 
lista 
 
VC, CV, 
CVCC e 
CCVC 

leitura de 
lista 
 
uma sílaba 
 
CV e CCV 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 

produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 

//+// 
 
tonicidade 
 
CVC e 
CCVC 

palavras 
em 
contexto 
 

 //+// 
 
uma sílaba 
 
CVCC 

palavras 
em 
contexto 
 
duas 
sílabas 
 
vogal 
átona 
 
CV e CVC 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
 
CVC 
 

palavras 
em 
contexto 
 

// + //  
 
duas 
sílabas 
 
CVC e 
CCVC 

 

 

 
5.2.3 Características comuns ao grupo 

 

As duas alunas que começaram a aprender inglês na idade adulta tiveram 

médias de duração das vogais muito diferentes. Os tempos da informante B2_A_F_2 

foram superiores em todas as categorias, exceto na média menor da vogal //. Dessa 

forma, a duração das vogais de B2_A_F_1 foram mais próximas às da falante nativa. As 

porcentagens das vogais com medição acima e abaixo de 0.100 também foram díspares 

entre as duas estudantes. O grau de interferência do contexto fonológico foi menor para 

F_2 em relação à F_1 em 20% no total das cinco vogais. Nas vogais //, //, //, e // as 

porcentagens de vogais com tempo superior a 0.100 segundos tinham valores acima de 

55%. Somente na vogal // os valores de F_1 foram a maioria para tempos inferiores a 
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0.100 segundos e para F_2 foram a minoria. Na tabela 54, abaixo, fizemos as médias dos 

tempos e porcentagens das duas informantes. 

 Além do tipo de fala durante o teste, leitura ou espontânea, o maior fator de  

interferência encontrado foi V+// em coda, presente nas vogais //, // e //; //+// 

nunca ocorrem na mesma sílaba. É importante ressaltar, entretanto, que na entrevista 

com a informante nativa, o contexto //+// causou interferência. Em //, o contexto que 

mais interferiu na produção alongada da vogal foi //+//, comprovado nas três entrevistas 

analisadas até o momento. 

A quantidade de sílabas não foi um fator regular que influenciou a duração 

das vogais, não encontramos nenhum padrão com essa característica. A importância da 

tonicidade, por outro lado, foi mais evidente nas análises da vogal //: a sílaba tônica 

propicia a vogal tensa, enquanto a átona inibe sua duração. Nem todos os padrões 

silábicos puderam ser observados igualmente nas cinco vogais, talvez por isso tenhamos 

encontrado tendências específicas para cada vogal, que mostramos na tabela abaixo. 

 

Tab. 55 – Média dos tempos e propriedades comuns ao grupo 

 // // // // // Soma 
das 

vogais 

Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.191 0.158 0.193 0.218 0.180 0.188 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.086 0.083 0.074 0.092 0.081 0.083 

Média final 0.138 0.120 0.133 0.155 0.130 0.135 

Porcentagem de 
palavras produzidas 

com tempos 
maiores que 0.100 

77% 47% 67% 88% 66% 69% 

Porcentagem de 
palavras produzidas 

com tempos 
menores que 0.100 

23% 53% 33% 12% 34% 31% 

Fatores que mais 
influenciaram as 

produções acima de 
0.100 

leitura de 
lista  
 
CCVCC 

leitura de 
lista 
 

leitura de 
lista 
 
VC 

leitura de 
lista 
 
VC e 
CCVC 

leitura de 
lista 
 
CV 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 

produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 

//+// 
 
CVC 

palavras 
em 
contexto 
 

 //+// 
 

palavras 
em 
contexto 
 
vogal 
átona 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
 
CVC 

palavras 
em 
contexto 
 

// + //  
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5.3 ALUNOS QUE COMEÇARAM A ESTUDAR INGLÊS ANTES DOS 10 ANOS DE 

IDADE 

 

5.3.1 Informante código B2_C_M_1 

 

 

A entrevista com o informante B2_C_M_1 foi feita durante o horário de 

intervalo de aula quando os alunos estavam nos corredores da escola e brincavam. Os 

ruídos podem ser percebidos principalmente durante as pausas entre palavras ou frases. 

Não acreditamos que os dados tenham sido seriamente comprometidos por essa 

situação, uma vez que, ao voz do informante foi capaz de superar o barulho externo 

durante a articulação das palavras. 

 

5.3.1.1 A vogal // 

 

A vogal // foi a que sofreu menos interferência dentre as cinco vogais 

analisadas nessa entrevista. Somente duas amostras, equivalente a 11% do total, foram 

articuladas com tempo abaixo de 0.100 segundos. A média dos dois exemplos foi de 

0.074 segundos. Os dois exemplos foram extraídos de fala em contexto. O valor médio 

dos tempos maiores foi de 0.154 segundos. A média final de duração da vogal foi de 

0.154 segundos. 

 

Tab. 56 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. aft.er  BrE 2 1ª  vcc 0.144 lista leitura 

2. aft.er.noon  BrE 3 3ª (duas 

vogais 
longas) 

cvc 0.112 pergunta leitura 

3. are  AmE 1  vc 0.201 figura espontânea 

4. are2  AmE 1  vc 0.208 figura espontânea 

5. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.111 lista leitura 

6. e.con.om.y  AmE 4  2ª cvc 0.105 sentença leitura 

7. gard.en   

(não padrão) 

AmE 2 1ª cvc 
(não 

padrão) 

0.127 lista leitura 

8. gi.raffe  BrE 2 1ª não 

padrão 
cvc 0.088 figura motivada 

9. god  AmE 1  cvc 0.222 lista leitura 

10. half  BrE 1  cvc 0.179 lista leitura 

11. heart  AmE 1  cvcc 0.155 lista leitura 
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12. laugh  BrE 1  cvc 0.187 lista leitura 

13. prob.ab.ly  AmE 3 1ª ccvc 0.061 figura espontânea 

14. shark  AmE 1  cvcc 0.185 figura motivada 

15. star  AmE 1  ccvc 0.136 lista leitura 

16. star  AmE 1  ccvc 0.135 pergunta leitura 

17. star  AmE 1  ccvc 0.154 pergunta espontânea 

18. start.ed  AmE 2 1ª ccvcc 0.109 sentença motivada 

 

As duas amostras com tempos inferior a 0.100 segundos têm duas sílabas, 

sendo assim pode-se afirmar também que os monossílabos favorecem a duração da 

vogal longa. Encontramos seis padrões silábicos dentre os dados, desses, quatro tiveram 

todas as suas vogais classificadas no grupo das médias superiores a 0.100 segundos: 

VC, VCC, CVCC e CCVCC. Os dois exemplos abaixo de 0.100 segundos foram 

destacados dos padrões silábicos CVC e CCVC, o último porém representa uma 

interferência maior uma vez que correspondeu a 25% do total desse padrão silábico. 

 

Tab. 57 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC VCC CVC CVCC CCVC CCVCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

2 1 6 3 3 1 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

0 0 1 0 1 0 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

100% 100% 86% 100% 75% 100% 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

0 0 14% 0 25% 0 

 

 

5.3.1.2 A vogal // ou // 

 

Mantendo a tendência das outras entrevistas, a vogal // foi a que mais 

sofreu interferência dada pelo ambiente fonético. Dos 29 exemplos coletados, 55% 

estavam entre os tempos abaixo de 0.100 segundos, a média das 16 palavras foi de 

0.083 segundos. Dessas, uma foi retirada do teste de leitura de palavras individuais e as 

15 remanescentes estavam em contexto. Contabilizamos 13 amostras com média de 

0.128 segundos, o valor mais baixos dentre as médias superiores a 0.100 segundos.  
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Tab. 58 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.llerg.ic  AmE 3 2ª cvc 0.133 lista leitura  

2. bird  AmE 1  cvc 0.125 figura motivada 

3. dirt.y  AmE 2 1ª cvc 0.118 lista leitura 

4. first  AmE 1  cvcc 0.067 figura espontânea 

5. first  AmE 1  cvcc 0.093 figura espontânea 

6. first  AmE 1  cvcc 0.070 pergunta leitura 

7. furth.est  AmE 2 1ª cvc 0.109 pergunta leitura 

8. girl  AmE 1  cvc 0.170 lista leitura 

9. heard  AmE 1  cvc 0.136 lista leitura 

10. heart  AmE 1  cvc 0.104 figura espontânea 

11. her  AmE 1  cv 0.149 lista leitura 

12. journ.ey  AmE 2 1ª cvc 0.110 pergunta leitura 

13. learn  AmE 1  cvc 0.111 pergunta espontânea 

14. learn.ing  AmE 2 1ª cvc 0.095 sentença leitura 

15. pre.fer  AmE 2 1ª cv 0.145 lista leitura 

16. pre.fer  AmE 2 1ª cv 0.081 pergunta leitura 

17. surf  AmE 1  cvc 0.080 sentença motivada 

18. third  AmE 1  cvc 0.059 figura1 espontânea 

19. third  AmE 1  cvc 0.091 figura3 espontânea 

20. Thurs.day  AmE 2 1ª cvc 0.110 lista leitura 

21. turt.le  AmE 2 1ª cvc 0.087 figura motivada 

22. were  AmE 1  cv 0.157 lista leitura 

23. were  AmE 1  cv 0.087 sentença motivada 

24. were  (não 

padrão) 

AmE 1  v (não 

padrão) 
0.074 pergunta leitura 

25. were  AmE 1  cv 0.081 pergunta espontânea 

26. work  AmE 1  cvc 0.097 pergunta leitura 

27. work  AmE 1  cvc 0.099 pergunta leitura 

28. works  AmE 1  cvcc 0.080 pergunta espontânea 

29. worse  AmE 1  cvc 0.089 lista leitura 

 

 Além da presença de // em coda, ou fator que interferiu na produção da 

vogal foi o número de sílabas. Nessa caso, especificamente, os monossílabos tiveram os 

menores tempos em 65% das palavras com uma sílaba. A porcentagem de interferência 

nas palavras com duas sílabas foi somente de 33%. O padrão silábico CVCC teve os 

quatro exemplos, exclusivamente, com tempos menores que 0.100 segundos. O padrão 

V produziu somente um exemplo, o que é insuficiente para uma afirmação categórica. Os 

dois outros padrões encontrados tiveram dados abaixo dos 50%, o que não no permite 

classificá-los como impecilhos à duração da vogal. 
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Tab. 59 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 V VC CVC CVCC 

Palavras com tempos superiores a 0.100 0 2 11 0 

Palavras com tempos inferiores a 0.100 1 2 7 4 

Porcentagem de tempos superiores a 
0.100 

0 50% 61% 0 

Porcentagem de tempos inferiores a 0.100 100% 50% 39% 100% 

 

5.3.1.3 A vogal //  

 

A vogal mais recorrente entre todas as entrevistas sofreu interferência em 

27% dos 48 exemplos computados. A média de tempo de 0.089 segundos foi encontrada 

através da soma de 13 valores, dois quais 12 foram extraídos de fala contextualizada e 

um da leitura de palavras. A média de 77% das amostras foi de 0.195 segundos e o valor 

final foi de 0.142 segundos. O contexto fonético não é um fator regular nas interferências 

da vogal //. 

 

Tab. 60 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo Tipo de teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.chieve  2 2ª cvc 0.238 lista leitura 

2. be  1  cv 0.241 lista leitura 

3. bee  1  cv 0.242 figura motivada 

4. beach  1  cvc 0.205 sentença motivada 

5. beat  1  cvc 0.190 lista leitura 

6. cheap  1  cvc 0.172 lista leitura 

7. eas.y  2 1ª vc 0.174 lista leitura 

8. eas.y  2 1ª vc 0.164 pergunta leitura 

9. eas.y  2 1ª vc 0.134 pergunta espontânea 

10. eat.ing  2 1ª vc 0.125 figura espontânea 

11. eat  1  vc 0.185 figura espontânea 

12. eat.ing2  2 1ª vc 0.096 figura espontânea 

13. fem.ale  2 2ª não 

padrão 
cvc 0.050 figura espontânea 

14. free  1  ccv 0.085 pergunta leitura 

15. meet  1  cvc 0.168 lista leitura 

16. meet  1  cvc 0.079 pergunta leitura 

17. meet2  1  cvc 0.118 pergunta leitura 

18. meet  1  cvc 0.075 pergunta espontânea 

19. peop.le  2 1ª cvc 0.107 pergunta leitura 

20. peop.le  2 1ª cvc 0.128 pergunta espontânea 
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21. piece  1  cvc 0.100 lista leitura 

22. po.lice  2 2ª cvc 0.207 lista leitura 

23. read  1  cvc 0.156 pergunta espontânea 

24. read2  1  cvc 0.194 pergunta espontânea 

25. read.ing  2 1ª cvc 0.080 pergunta leitura 

26. read.ing2  2 1ª cvc 0.097 pergunta leitura 

27. read.ing  2 1ª cvc 0.069 pergunta espontânea 

28. rou.tine  2 2ª (duas 

longas) 
cvc 0.193 lista leitura 

29. sea  1  cv 0.211 figura espontânea 

30. see  1  cv 0.231 figura espontânea 

31. see  1  cv 0.206 figura3 espontânea 

32. seat  1  cvc 0.220 lista leitura 

33. sheeps 
(plural 
gramaticalmente 
incorreto) 

 1  cvcc 0.173 figura motivada 

34. sheep2  1  cvc  figura motivada 

35. ski  1  ccv 0.160 lista leitura 

36. ski.ing  2 1ª ccv 0.138 sentença motivada 

37. these  1  cvc 0.224 lista leitura 

38. these  1  cvc 0.060 figura espontânea 

39. tree  1  ccv 0.300 figura espontânea 

40. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.130 sentença6 leitura 

41. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.192 sentença6 leitura 

42. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.105 sentença8 leitura 

43. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.233 sentença8 leitura 

44. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.074 pergunta leitura 

45. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.070 pergunta leitura 

46. week  1  cvc 0.164 sentença leitura 

47. week  1  cvc 0.100 pergunta leitura 

48. week  1  cvc 0.116 pergunta espontânea 

49. week.end  2 2ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc 0.124 sentença leitura 

 

Apesar da diferença entre os exemplos com menos tempo ser de somente 

uma amostra a mais nas palavras com duas sílabas, este é um fator relevante devido à 

proporção encontrada entre a contabilização dos valores. Dos exemplos com duas 

sílabas ou mais, 31% sofreu interferência devido à quantidade de sílabas e tonicidade da 

vogal. O padrão silábico que mostrou os menores tempos foi CVC, com nove amostras 

das 13 totais. Os padores restantes tanto produziram poucos exemplos quanto 

porcentagens baixas. 
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Tab. 61 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo  

 VC CV CVC CCV CVCC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

5 9 17 3 1 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

1 2 9 1 0 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

84% 82% 64% 75% 100% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

16% 18% 36% 25% 0 

 

5.3.1.4 A vogal //  

 

A segunda vogal a mostrar menos interferência com esse informante foi  //, 

somente 20% das amostras ou cinco palavras foram responsáveis pela média de 0.082 

segundos. O valor médio dos 20 exemplos restantes, ou 80%, foi de 0.161 segundos. A 

soma final das médias foi de 0.121 segundos. Das cinco palavras com tempos menores, 

duas foram extraídas da leitura individual de palavras e as demais estavam em 

sentenças. O contexto fonológico regular dentre essas cinco vogais foi de // + C, a 

consoante podendo ser representada por //, // ou //, um novo dado em comparação às 

outras entrevistas. 

 

Tab. 62 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
tipo de 
sílaba 

tempo 
tipo de 
teste 

tipo de 
resposta 

1. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.188 lista leitura 

2. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.210 sentença motivada 

3. Au.stral.ia  AmE 3 2ª (não é 

na longa) 
v 0.075 figura espontânea 

4. awf.ul  BrE 2 1ª vc 0.153 lista leitura 

5. ball  BrE 1  cvc 0.196 lista leitura 

6. be.long  AmE 2 2ª cvc 0.169 lista leitura 

7. born  AmE 1  cvcc 0.154 sentença leitura 

8. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.119 lista leitura 

9. daught.er  AmE 2 1ª cvc 0.128 figura espontânea 

10. dog  AmE 1  cvc 0.219 figura motivada 

11. dol.phin  AmE 2 1ª cvc 0.134 figura motivada 

12. e.xhaust.ed  BrE 3 2ª cvcc 0.086 lista leitura 

13. four  AmE 1  cvc 0.152 pergunta espontânea 

14. four  AmE 1  cvc 0.201 lista leitura 

15. four  AmE 1  cvc 0.169 figura espontânea 

16. fourth  AmE 1  cvcc 0.094 figura espontânea  
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17. horse  AmE 1  cvcc 0.170 lista leitura 

18. horse  AmE 1  cvcc 0.149 figura motivada 

19. re.ward  AmE 2 2ª cvcc 0.139 lista leitura 

20. saw  BrE 1  cv 0.130 sentença motivada 

21. score  AmE 1  ccvc 0.168 lista leitura 

22. small  BrE 1  cvcc 0.069 pergunta leitura 

23. talk.at.ive  BrE 3 1ª cvcc 
(não 
padrão) 

0.085 lista leitura 

24. walk  BrE 1  cvcc 
(não 
padrão) 

0.127 lista leitura 

25. watch  AmE 1  cvc 0.155 sentença leitura 

 

O número de sílabas não foi uma variável importante na influência da duração 

nesse caso. Dois padrões silábicos, entretanto, podem ser destacados nesse grupo. O 

padrão CVC foi o que mais facilitou a pronúncia alongada da vogal, uma vez que nenhum 

exemplo tem menos de 0.100 segundos. Por outro lado, o padrão CVCC interferiu em 

40% das amostras desse tipo silábico. 

   

Tab. 63 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 V VC CV CVC CVCC CCVC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

0 1 1 9 6 3 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

1 0 0 0 4 0 

Porcentagem de tempos superiores a 
0.100 

0 100% 100% 100% 60% 100% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

100% 0 0 0 40% 0 

 

5.3.1.5 A vogal // 

 

Por último, a vogal // compreendeu 26 exemplos que somaram a média final 

de 0.119 segundos de duração. Tal resultado, foi o produto de oito amostras com tempo 

médio de 0.064 segundos, extraídas de palavras em contexto, na sua maioria. E do 

tempo médio de 0.175 segundos encontrado em 18 ou 69% das amostras. Assim como 

nas entrevistas anteriores, a semivogal /j/ precedendo a vogal foi encontrada em cinco 

dos oito exemplos com menor média. 
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Tab. 64 – Transcrição das amostras com a vogal //  

Palavra Transcrição 

BrE, 
AmE 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon   3 3ª (duas 

vogais 
longas) 

cvc 0.126 pergunta leitura 

2. beaut.if.ul   3 1ª ccvc 0.089 lista leitura 

3. beaut.if.ul   3 1ª ccvc 0.046 figura  espontânea  

4. beaut.if.ul2   3 1ª ccvc 0.045 figura  espontânea  

5. blue   1  ccv 0.162 figura  espontânea  

6. com.put.ers   3 2ª cvc 0.070 pergunta leitura 

7. con.fus.ed   3 2ª cvc 0.125 lista leitura 

8. do    1  cv 0.249 lista leitura 

9. do    1  cv 0.237 pergunta leitura 

10. fool   1  cvc 0.210 lista leitura 

11. futur.e   2 1ª ccvc 0.091 pergunta leitura 

12. futur.e   2 1ª ccvc 0.154 pergunta espontânea 

13. int.er.view   3 3ª ccv 0.172 lista leitura 

14. kan.ga.roo   3 3ª cv 0.135 figura motivada 

15. knew  BrE 1  ccv 0.289 lista leitura 

16. new  BrE 1  ccv 0.050 pergunta leitura 

17. new  AmE 1  ccv 0.055 pergunta leitura 

18. news  BrE 1  ccvc 0.224 sentença motivada 

19. news.pap.ers  AmE 3 1ª cv 0.070 pergunta leitura 

20. pool   1  cvc 0.202 lista leitura 

21. pool   1  cvc 0.155 sentença motivada 

22. routine   2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.117 lista leitura 

23. school  (não 

padrão) 

 1  ccv 
(não 
padrão) 

0.171 pergunta espontânea 

24. two  (não 

padrão) 

 1  ccv 
(não 
padrão) 

0.234 figura espontânea 

25. two2   1  cv 0.104 figura espontânea 

26. two  (não 

padrão) 

 1  cv 0.203 pergunta espontânea 

 

O número de sílabas foi um fator complexo com essa vogal, pois 50% das 

palavras com duas ou mais sílabas tiveram tempos altos. Ao mesmo tempo que 86% dos 

monossílabos também tiveram seus exemplos dentre as vogais de maior duração. 

Afirmaremos, timidamente, que palavras de uma sílaba favorecem a produção alongada 

da vogal. Dentre os padrões silábicos, CV, CVC e CCV obtiveram poucos exemplos com 

interferência na produção. O padrão CCVC, contudo, mostrou influenciar na produção 

menos alongada da vogal. 
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Tab. 65 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CV CVC CCV CCVC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

6 5 5 2 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

1 1 2 4 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

86% 83% 72% 33% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

14% 17% 28% 67% 

 

 

5.3.1.6 Síntese dos dados 

 

O informante produziu valores de duração das vogais baixos, porém muito 

próximos ao da falante nativa, o que pode ser um sinal de fluência no idioma. as 

porcentagens de interferência, por outro lado, foram semelhantes somente na vogal //. A 

influência dos padrões silábicos ainda varia muito de falante para falante, porém o 

contexto fonético adjacente mantem-se regular. Outro fator que pode ser contado como 

constante é a presença das vogais tensas na sílaba tônica ou átona.  
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Tab. 66 – Média dos tempos e propriedades 

 // // // // // Soma das 
vogais 

Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.154 0.128 0.195 0.161 0.175 0.163 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.074 0.083 0.089 0.082 0.064 0.078 

Média final 0.114 0.105 0.142 0.121 0.119 0.120 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
maiores que 0.100 

89% 45% 73% 80% 69% 71% 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
menores que 0.100 

11% 55% 27% 20% 31% 29% 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções acima de 
0.100 

Teste: 
leitura de 
lista  
 
CVCC 

Teste: 
leitura de 
lista 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CV 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CVC 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
1 sílaba 
 
CV 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 
2 sílabas 
ou mais 
 
CCVC 
 

palavras 
em 
contexto 
 
1 sílaba 
 

 //+// 
 
CVCC 

palavras 
em 
contexto 
 
2 sílabas 
ou mais 
 
CVC 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
// + // 
// + // 
 
CVCC 

palavras 
em 
contexto 
 

// + //  
 
CCVC 
 

 

 

 

5.3.2 Informante código B2_C_F_1 

 

A informante forneceu 158 amostras para análise com baixas porcentagens 

de interferência e poucos desvios do padrão. As observações com relação à mudança de 

tonicidade ou traço de uma vogal ou consoante que não as estudadas especificamente 

nesse trabalho foram as mínimas possíveis. Podemos, dessa forma, considerar a 

informante um bom modelo de estudante de L2. 

 

5.3.2.1 A vogal // 

 

Encontramos 11 exemplos com a vogal // e escolhemos não incluir as 

palavras pronunciadas com a vogal //, pois elas não são computadas nas análises. Das 
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11 amostras apreciadas, oito, ou 72%, foram articuladas com média de 0.203 segundos. 

As três amostras restantes tiveram média de 0.090 segundos. Estas foram extraídas de 

fala espontânea. A média final da vogal foi de 0.146 segundos. 

 

Tab. 67 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. car  AmE 1  cvc 0.216 sentença motivada 

2. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.159 lista leitura 

3. gard.en  AmE 2 1ª cvcc 0.205 lista leitura 

4. gi.raffe  BrE 2 2ª cvc 0.079 figura motivada 

5. heart  AmE 1  cvcc 0.211 lista leitura 

6. laugh  BrE 1  cvc 0.222 lista leitura 

7. scarl.et  AmE 1 1ª Ccvc 0.093 pergunta espontânea 

8. shark  AmE 1  cvcc 0.271 figura motivada 

9. star  AmE 1  ccvc 0.242 lista leitura 

10. star  AmE 1  ccvc 0.105 pergunta leitura 

11. start.ed  BrE 2 1ª ccvc 0.099 sentença motivada 

 

Nessa análise não encontramos o padrão fonológico adjacente que interfere 

na duração da vogal longa. No caso da amostra 4. acreditamos que a mudança na 

acentuação de palavra, passando a tônica para outra vogal foi que contribuiu com o 

tempo registrado. Nos exemplos 7. e 11. podemos afirmar que foi a presença de // em 

coda vocálica, como ocorreu com outros participantes. Faz-se necessário destacar, 

porém, que no exemplo 11. houve o apagamento da consoante final. Esse fator, todavia, 

não se configura como uma variável forte para a informante, pois das nove palavras 

encontradas com o padrão //+//, somente duas tiveram vogais com tempos abaixo dos 

0.100 segundos. 

Com relação ao número de sílabas, podemos afirmar que os monossílabos 

contribuíram para a produção alongada dos fonemas, enquanto os dissílabos 

contribuíram para produções mais curtas em 60% dos exemplos. Foram analisados três 

padrões silábicos, o tipo CVCC teve 100% das palavras com tempos superiores a 0.100 

segundos; ao passo que, CVC e CCVC tiveram 33% e 50% de interferência, 

respectivamente. 

 

 

 

 



111 
 

Tab. 68 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo  

 CVC CVCC CCVC 

Palavras com tempos superiores a 0.100 2 4 2 

Palavras com tempos inferiores a 0.100 1 0 2 

Porcentagem de tempos superiores a 0.100 67% 100% 50% 

Porcentagem de tempos inferiores a 0.100 33% 0 50% 

 

5.3.2.21 A vogal // ou // 

 

A vogal // teve a menor porcentagem de interferência com essa informante. 

Somente 13%, equivalente a quatro amostras, foram registradas no grupo com média de 

0.081 segundos. Todas as amostras foram retiradas de fala em contexto. Por outro lado, 

87% ou 29 dos exemplos foram registrados no grupo com média de 0.181 segundos, um 

valor alto para a vogal considerada. A média final foi de 0.131 segundos.  

 

Tab. 69 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 

AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo Tipo de teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.llerg.ic  AmE 3 2ª cvc 0.185 lista leitura  

2. bird  AmE 1  cvc 0.339 figura motivada 

3. dirt.y  AmE 2 1ª cvc 0.191 lista leitura 

4. first  AmE 1  cvcc 0.180 pergunta leitura 

5. first  AmE 1  cvcc 0.085 pergunta espontânea 

6. first  AmE 1  cvcc 0.172 figura espontânea 

7. first2  AmE 1  cvcc 0.302 figura espontânea 

8. furth.est  AmE 2 1ª cvc 0.126 pergunta leitura 

9. girl  AmE 1  cvc 0.190 lista leitura 

10. girl  AmE 1  cvc 0.138 pergunta espontânea 

11. heard  AmE 1  cvc 0.252 lista leitura 

12. her  AmE 1  cv 0.233 lista leitura 

13. her  AmE 1  cv 0.122 figura espontânea 

14. journ.ey1  AmE 2 1ª cvc 0.125 pergunta leitura 

15. journ.ey2  AmE 2 1ª cvc 0.140 pergunta leitura 

16. learn.ing  BrE 2 1ª cvc 0.108 sentença leitura 

17. nerv.ous  AmE 2 1ª Cvc 0.180 pergunta espontânea 

18. pre.fer  AmE 2 1ª cv 0.230 lista leitura 

19. pre.fer  AmE 2 1ª cv 0.216 pergunta leitura 

20. pre.fer  AmE 2 1ª cv 0.061 pergunta3 espontânea 

21. surf  AmE 1  cvc 0.119 sentença motivada 

22. third  AmE 1  cvc 0.210 figura1 espontânea 

23. third  AmE 1  cvc 0.164 figura2 espontânea 
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24. third  AmE 1  cvc 0.124 figura3 espontânea 

25. third2  AmE 1  cvc 0.200 figura3 espontânea 

26. Thurs.day  AmE 2 1ª cvc 0.209 lista leitura 

27. turt.le  AmE 2 1ª cvc 0.158 figura motivada 

28. were  AmE 1  cv 0.240 lista leitura 

29. were  AmE 1  cv 0.088 sentença motivada 

30. were  AmE 1  cv 0.090 pergunta leitura 

31. were  AmE 1  cv 0.115 pergunta espontânea 

32. work  AmE 1  cvc 0.139 pergunta leitura 

33. worse  AmE 1  cvc 0.166 lista leitura 

 

Consideramos quatro amostras insuficientes para comprovar as influências e 

interferências do contexto fonológico. No entanto, observamos que os monossílabos 

influenciam menor duração na produção da vogal que os dissílabos. Dentre os padrões 

silábicos, foram gravados três tipos: CVC que favoreceu a propriedade de alongamento 

da vogal; CVCC que interferiu em 25% dos exemplos listados; e CV com a maior 

porcentagem de interferência, 33% do total de palavras com tal padrão silábico. Dessa 

forma um monossílabo com padrão CV seria o exemplo que mais dificuldade a 

propriedade de tempo da vogal. 

   

Tab. 70 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 CV CVC CVCC 

Palavras com tempos superiores a 0.100 6 20 3 

Palavras com tempos inferiores a 0.100 3 0 1 

Porcentagem de tempos superiores a 0.100 67% 100% 75% 

Porcentagem de tempos inferiores a 0.100 33% 0 25% 

 

 

5.3.2.3 A vogal //  

 

Destacamos 59 amostras com a vogal //, cuja média final de produção foi de 

0.132 segundos. Em 76% dos exemplos, ou 45 palavras, a média de duração da vogal foi 

de 0.186 segundos. Nas 14 palavras restantes, ou 24%, a média foi de 0.079 segundos. 

Todas as amostras com tempos mais baixos foram retiradas de exemplos em sentenças, 

alguns durante a leitura e outros em respostas não influenciadas pela ortografia.  
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Tab. 71 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
Número 

de 
sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo Tipo de teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.chieve  2 2ª cvc 0.257 lista leitura 

2. be  1  cv 0.304 lista leitura 

3. be  1  cv 0.093 pergunta espontânea 

4. bee  1  cv 0.339 figura motivada 

5. beach  1  cvc 0.115 sentença motivada 

6. beach1  1  cvc 0.134 pergunta espontânea  

7. beach2  1  cvc 0.119 pergunta espontânea  

8. beat  1  cvc 0.144 lista leitura 

9. cheap  1  cvc 0.179 lista leitura 

10. each  1  vcc 0.176 pergunta espontânea 

11. eas.y  2 1ª vc 0.225 lista leitura 

12. eas.y  2 1ª vc 0.157 pergunta leitura 

13. eas.y  2 1ª vc 0.226 pergunta espontânea  

14. eas.y2  2 1ª vc 0.146 pergunta espontânea  

15. eat.ing  2 1ª vc 0.130 figura espontânea 

16. ev.en  2 1ª vc 0.169 pergunta4 espontânea 

17. ev.en  2 1ª vc 0.220 pergunta10 espontânea 

18. feel  1  cvc 0.050 pergunta espontânea 

19. free  1  ccv 0.073 pergunta leitura 

20. Greece  1  ccvc 0.188 pergunta  espontânea  

21. mag.a.zines  3 1ª (não é 

na longa) 
cvcc 0.102 pergunta espontânea  

22. me  1  cv 0.061 pergunta espontânea  

23. meet  1  cvc 0.161 lista leitura 

24. meet1  1  cvc 0.118 pergunta leitura 

25. meet2  1  cvc 0.098 pergunta leitura 

26. meet1  1  cvc 0.149 pergunta espontânea 

27. meet2  1  cvc 0.135 pergunta espontânea 

28. need  1  cvc 0.084 pergunta espontânea  

29. peop.le  2 1ª cvc 0.162 pergunta leitura 

30. piece  1  cvc 0.137 lista leitura 

31. po.lice  2 2ª cvc 0.182 lista leitura 

32. read.ing1  2 1ª cvc 0.070 pergunta leitura 

33. read.ing2  2 1ª cvc 0.109 pergunta leitura 

34. read.ing  2 1ª cvc 0.090 pergunta espontânea 

35. rou.tine  2 2ª (duas 

longas) 
cvc 0.224 lista leitura 

36. sea  1  cv 0.133 figura espontânea 

37. seat  1  cvc 0.168 lista leitura 

38. sheeps (plural 

gramaticalmente 
incorreto) 

 1  cvc 0.169 figura motivada 

39. sheeps2  1  cvc 0.080 figura motivada 

40. six.teen  2 2ª cvc 0.250 pergunta espontânea 

41. ski  1  ccv 0.282 lista leitura 
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42. ski.ing  2 1ª ccv 0.279 sentença motivada 

43. these  1  cvc 0.297 lista leitura 

44. three  1  ccv 0.121 figura2 espontânea 

45. three  1  ccv 0.209 figura3 espontânea 

46. tree  1  ccv 0.129 figura espontânea 

47. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.086 

 
sentença6 leitura 

48. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.251 sentença6 leitura 

49. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.095 

 
sentença8 leitura 

50. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.208 sentença8 leitura 

51. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.079 pergunta leitura 

52. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.259 pergunta leitura 

53. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.106 

 
pergunta espontânea 

54. TV  2 2ª (duas 

longas) 
cv 0.416 pergunta espontânea 

55. week  1  cvc 0.109 sentença leitura 

56. week  1  cvc 0.149 pergunta leitura 

57. week  1  cvc 0.125 pergunta espontânea 

58. week.end  2 2ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc 0.087 sentença leitura 

59. week.end  2 2ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc 0.062 pergunta espontânea 

 

Os valores que distinguem a interferência pela quantidade de sílabas foram 

muito próximos, pois das 14 amostras com os menores tempos, sete eram monossílabas 

e as outras sete tinham duas ou mais sílabas. Dentre os monossílabos, foram 22% do 

total de palavras desse grupo que obteve valores abaixo de 0.100 segundos. Em relação 

às palavras com duas sílabas ou mais, foram 26% as que estavam no grupo de valores 

inferiores.  

Devido ao grande número de exemplos, pudemos diferenciar sete padrões 

silábicos para a análise dessa vogal. Nos padrões VC, VCC, CVCC e CCVC todas as 

amostras foram articuladas com duração superior a 0.100 segundos. No padrão CCV foi 

somente uma palavra, que correspondia a 17% dos exemplos. O tipo CV teve cinco 

exemplos com tempos inferiores. E, finalmente, CVC teve oito exemplos com 

interferência. Das amostras com tempos menores, cinco estavam na sílaba átona, 

mostrando o quanto a tonicidade também exerceu forte influência na produção da vogal. 
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Tab. 72 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo  

 VC CV CVC VCC CCV  CVCC CCVC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

7 8 22 1 5 1 1 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

0 5 8 0 1 0 0 

Porcentagem de tempos 
superiores a 0.100 

100% 62% 63% 100% 83% 100% 100% 

Porcentagem de tempos 
inferiores a 0.100 

0 38% 27% 0 17% 0 0 

 

 

5.3.2.4 A vogal //  

 

A penúltima vogal de nossa análise, também produziu muitos exemplos com 

valores acima de 0.100 segundos. Em 84% das amostras, a média de duração da vogal  

// foi de 0.200 segundos. Os cinco exemplos restantes, correspondentes a 16%, tiveram 

média de produção de 0.090 segundos. As cinco ocorrências foram retiradas de 

sentenças em contexto. Destas, três tinham // em coda e duas // em coda, confirmando 

mais uma vez a interferência das consoantes líquidas. 

 

Tab. 73 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tempo 
Tipo de 

teste 
Tipo de 
resposta 

1. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.188 lista leitura 

2. a.broad  BrE 2 2ª ccvc 0.210 sentença motivada 

3. al.ways  BrE 2 1ª vc 0.097 pergunta espontânea 

4. awf.ul  BrE 2 1ª vc 0.212 lista leitura 

5. ball  BrE 1  cvc 0.231 lista leitura 

6. be.long  AmE 2 2ª cvc 0.222 lista leitura 

7. bor.ing   2 1ª cvc 0.214 pergunta espontânea 

8. born  AmE 1  cvcc 0.188 sentença leitura 

9. card.board  AmE 2 1ª cvcc 0.144 lista leitura 

10. daught.er  AmE 2 1ª cvc 0.136 figura espontânea 

11. dog  AmE 1  cvc 0.216 figura motivada 

12. dol.phin  AmE 2 1ª cvc 0.174 figura motivada 

13. e.xhaust.ed  BrE 3 2ª cvcc 0.128 lista leitura 

14. four  AmE 1  cvc 0.250 lista leitura 

15. fourth  AmE 1  cvc 0.226 figura1 espontânea 

16. fourth  AmE 1  cvc 0.211 figura2 espontânea 

17. fourth  AmE 1  cvc 0.210 figura3 espontânea 

18. god  Não 
padrão 

1  cvc 0.208 lista leitura 
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19. horse  AmE 1  cvcc 0.268 lista leitura 

20. horse  AmE 1  cvcc 0.171 figura motivada 

21. or  amE 1  vc 0.186 pergunta espontânea 

22. re.ward  AmE 2 2ª cvcc 0.232 lista leitura 

23. saw  BrE 1  cv 0.325 sentença motivada 

24. score  AmE 1  ccvc 0.243 lista leitura 

25. small  BrE 1  ccvc 0.093 pergunta leitura 

26. small.er  BrE 2 1ª ccvc 0.078 figura espontânea  

27. sort  AmE 1  cvcc 0.105 pergunta leitura 

28. sort  AmE 1  cvcc 0.070 pergunta leitura 

29.  sports  AmE 1  ccvccc 0.086 figura espontânea 

30.  talk.at.ive  BrE 3 1ª cvc 0.169 lista leitura 

31. walk  BrE 1  cvc 0.200 lista leitura 

32. watch  AmE 1  cvc 0.142 sentença leitura 

 

Com relação à influencia da quantidade de sílabas não é possível traçar um 

mapa claro, pois 16 amostras com tempos superiores a 0.100 segundos eram 

monossílabas, correspondendo a 84% do total de palavras com uma sílaba na Tab. 72. E 

11 tinham duas sílabas, correspondendo a 85% do total de amostras com duas sílabas 

ou mais. Apesar dos cinco exemplos com média abaixo de 0.100 segundos serem 

seguidos de consoante líquida como afirmamos acima, eles representam somente 23% 

do total de 22 nesse contexto fonológico. 

Registramos seis padrões silábicos dentre os exemplos. Os padrões CV e 

CVC facilitaram uma maior duração da vogal estudada. Enquanto  CCVCCC foi 

responsável pela proporção de 100% de exemplos com tempo abaixo de 0.100 segundos 

apesar de só ter um exemplo. Também com um exemplo, mas dentro de um grupo com 

mais amostras que o anterior, CVCC e VC foram responsáveis por 12% e 33% de 

interferência cada. Por fim, CCVC, com dois exemplos foi o padrão silábico que 

correspondeu a 40% dos casos. 

 

Tab. 74 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo 

 VC CV CVC CVCC CCVC CCVCCC 

Palavras com tempos 
superiores a 0.100 

2 1 14 7 3 0 

Palavras com tempos 
inferiores a 0.100 

1 0 0 1 2 1 

Porcentagem de 
tempos superiores a 
0.100 

67% 100% 100% 88% 60% 0 

Porcentagem de 
tempos inferiores a 
0.100 

33% 0 0 12% 40% 100% 
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5.3.2.5 A vogal // 

 

A vogal // foi a que sofreu mais interferência e, consequentemente, obteve 

menor média dentre as vogais da informante. Das 23 amostras registradas, 14 ou 60% 

foram articuladas com tempo superior a 0.100 segundos e tiveram média de 0.171 

segundos. As 40% restantes tiveram média de 0.081 segundos, diferentemente das 

outras vogais, dois exemplos foram extraídos da leitura de palavras em listas e os sete 

restantes estavam em sentenças. A presença de // no contexto precedente à vogal 

provocou encurtamento desta em quatro dos exemplos.  

 

Tab. 75 – Transcrição das amostras com a vogal // 

Palavra Transcrição 
AmE, 
BrE, 

ambos 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 
Tempo 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon  AmE 3 3ª  cvc 0.116 pergunta leitura 

2. beaut.if.ul  AmE 3 1ª ccvc 0.078 lista leitura 

3. blue   1  ccv 0.097 figura espontânea 

4. com.put.ers  AmE 3 2ª cvc 0.121 pergunta leitura 

5. con.fus.ed   3 2ª cvc 0.113 lista leitura 

6. do    Não 
padrão 

1  cv 0.240 lista leitura 

7. do     1  cv 0.133 pergunta leitura 

8. do     1  cv 0.189 pergunta espontânea 

9. food   1  cvc 0.155 figura espontânea  

10. fool   1  cvc 0.287 lista leitura 

11. fut.ure  AmE 2 1ª ccvc 0.080 pergunta leitura 

12. int.er.view   3 3ª ccv 0.094 lista leitura 

13. kan.ga.roos   3 3ª cv 0.229 figura motivada 

14. knew  BrE 1  ccv 0.209 lista leitura 

15. new  BrE 1  ccv 0.089 pergunta leitura 

16. news  BrE 1  ccvc 0.119 sentença motivada 

17. news.pap.er  AmE 3 1ª ccvc 0.084 pergunta leitura 

18. news.pap.er  AmE 3 1ª ccvc 0.050 pergunta espontânea  

19. pool   1  cvc 0.243 lista leitura 

20. pool   1  cvc 0.115 sentença motivada 

21. routine   2 2ª 
(duas 
longas) 

cv 0.082 lista leitura 

22. through   1  ccv 0.079 figura espontânea 

23. us.uall.y   3 1ª cvc 0.129 sentença motivada 

 

O número de sílabas foi uma variável significativa para essa vogal uma vez 

que 75% dos monossílabos foram articulados com duração acima de 0.100 segundos e 

isso só ocorreu em 46% das palavras com duas ou mais sílabas. Os padrões silábicos 
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também foram demarcados claramente nas amostras. As sílabas CV e CVC favoreceram 

a produção tensa da vogal, enquanto CCV e CCVC interferiram em 80% dos casos. A 

combinação de palavras com duas ou três sílabas e o padrão CCVC são os fatores mais 

danosos à duração da vogal. 

 

Tab. 76 – Porcentagem dos padrões silábicos por tempo  

 CV CVC CCV CCVC 

Palavras com tempos superiores a 
0.100 

4 8 1 1 

Palavras com tempos inferiores a 
0.100 

1 0 4 4 

Porcentagem de tempos superiores 
a 0.100 

80% 100% 20% 20% 

Porcentagem de tempos inferiores a 
0.100 

20% 0 80% 80% 

 

 

5.3.2.6 Síntese dos dados 

 

A informante B2_C_F_1 produziu poucos dados com interferência na 

quantidade, somente 24% do total de todas as vogais. Um valor muito menor que o da 

informante nativa. Comprovando a tendência das entrevistas anteriores o primeiro fator 

que diferencia as vogais com tempos acima ou abaixo de 0.100 segundos é o tipo de 

teste. Uma quantidade mínima de palavras extraídas do teste de leitura individual de 

palavras figuravam entre as médias mais baixas. Em contrapartida, palavras retiradas de 

sentenças em contexto e fala espontânea estão presente entre as médias mais baixas de 

modo expressivo. Na Tab. 76, abaixo, é possível visualizar os contextos fonológicos mais 

comuns por vogal. É interessante notar que um padrão silábico pode favorecer o tempo 

de uma dada vogal, enquanto interfere no de outra. Bem como o número de sílabas não 

é um fator regular em todas as vogais.   
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Tab. 77 – Média dos tempos e propriedades 

 // // // // // Soma das 
vogais 

Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.203 0.181 0.186 0.200 0.171 0.188 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.090 0.081 0.079 0.90 0.081 0.084 

Média final 0.146 0.131 0.132 0.145 0.126 0.136 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
maiores que 0.100 

72% 87% 76% 84% 60% 76% 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
menores que 0.100 

28% 13% 24% 16% 40% 24% 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções acima de 
0.100 

Teste: 
leitura de 
lista  
 
CVCC 
 
uma sílaba 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CVC 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
VC 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CVC e 
CVCC 
 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CV e CVC 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 

//+// 
 
vogal 
átona 
 
duas ou 
mais 
sílabas 
 
CCVC 

palavras 
em 
contexto 
 
uma sílaba 
 
CV 

palavras 
em 
contexto 
 
vogal 
átona 
 
CV e CVC 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
// + // 
 
CCVC 
 

palavras 
em 
contexto 
 

// + //  
 
duas ou 
mais 
sílabas 
 
CCV e 
CCVC 

 

 

 

5.3.3 Características comuns ao grupo 

 

Algo não registrado entre os estudantes que começaram a aprender inglês 

quando crianças foram grandes mudanças na qualidade das vogais estudadas. Outros 

fatores, como mudança da sílaba tônica ou alteração no traço de outros fonemas que não 

os analisados nessa pesquisa também foram pouco recorrentes em relação ao grupo de 

adultos. Os dois informantes adolescente, porém, mostraram uma grande divergência no 

que diz respeito aos tempos de duração das vogais. Ao mesmo tempo, o contexto 

fonético das vogais // e // foi diferente entre os dois estudantes devido ao número de 

amostras coletadas com tempo abaixo de 0.100 segundos. 
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Tab. 78 – Média dos tempos e propriedades comuns ao grupo 

 // // // // // Soma 
das 

vogais 
Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.178 0.154 0.190 0.180 0.173 0.175 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.082 0.082 0.084 0.086 0.072 0.081 

Média final 0.130 0.118 0.137 0.133 0.122 0.128 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
maiores que 0.100 

80% 66% 74% 82% 64% 73% 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
menores que 0.100 

20% 34% 26% 18% 36% 27% 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções acima de 
0.100 

Teste: 
leitura de 
lista  
 
CVCC 

Teste: 
leitura de 
lista 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CVC 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CV 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 
duas 
sílabas ou 
mais 
 
 

palavras 
em 
contexto 
 

 //+// 
 
uma sílaba 

palavras 
em 
contexto 
 
CVC 
 
vogal 
átona 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
// + // 
 

palavras 
em 
contexto 
 

// + //  
 
CCVC 

 

 

 

 

5.4 COMPARAÇÕES ENTRE OS DOIS GRUPOS 

 

 

Todos os informantes articularam dados com interferência na quantidade em 

uma porcentagem muito menor, em comparação aos da informante nativa. Acreditamos 

que isso comprove maior cuidado ao pronunciar as palavras durante as entrevistas, bem 

como menos fluência ao falar, o que é naturalmente esperado de alunos no nível de 

proficiência B2.   

Algumas palavras podem ser destacadas como representantes da 

interferência, com duração menor que 0.100 segundos em todos os informantes: first, 

prefer, were; reading; small, sort; beautiful, new. Estas tiveram as razões explicadas pelo 

contexto fonético adjacente: presença de consoante líquida em coda silábica. As palavras 

TV, routine, e weekend sofreram influência do número de sílabas e da tonicidade, uma 
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vez que todas possuem uma vogal longa na sílaba átona, o peso de maior duração foi 

dado na vogal tônica. As amostras giraffe e god sofreram uma alteração da pronúncia 

padrão. No primeiro exemplo, os informantes modificaram a tonicidade, possivelmente 

por seguirem a regularidade da sílaba tônica em inglês ser, na maioria das vezes, na 

primeira em palavras dissílabas. No segundo, os informantes modificaram a qualidade da 

vogal se consideramos como padrão o inglês americano; se tomarmos o inglês britânico 

como padrão, o desvio de pronúncia foi dado na quantidade da vogal. 

 

Tab. 79 – Resultados finais entre os dois grupos 

 // // // // // Soma 
das 

vogais 
Média dos tempos 
superiores a 0.100 

0.184 0.156 0.191 0.199 0.176 0.181 

Média dos tempos 
inferiores a 0.100 

0.084 0.082 0.079 0.088 0.76 0.082 

Média final 0.134 0.119 0.135 0.144 0.126 0.132 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
maiores que 0.100 

78% 56% 70% 86% 65% 71% 

Porcentagem de 
palavras produzidas 
com tempos 
menores que 0.100 

32% 44% 30% 14% 35% 29% 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções acima de 
0.100 

Teste: 
leitura de 
lista  
 

Teste: 
leitura de 
lista 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
 

Teste: 
leitura de 
lista 
 

Teste: 
leitura de 
lista 
 
CV 

 

Fatores que mais 
influenciaram as 
produções abaixo 
de 0.100 

palavras 
em 
contexto  
 
 
 

palavras 
em 
contexto 
 

 //+// 
 
uma sílaba 

palavras 
em 
contexto 
 
CVC 
 
vogal 
átona 

palavras 
em 
contexto 
 

// + // 
 

palavras 
em 
contexto 
 

// + //  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Escolhemos, no início dessa dissertação, priorizar a Fonologia Gerativa, por 

sua descrição dos traços ser a mais adequada na comparação das vogais do português 

brasileiro com as vogais  /e / da língua inglesa. Afirmamos que, apesar da 

inexistência do traço [+tenso] na fonologia do português brasileiro, a duração de nossas 

vogais em posição tônica tem propriedades fonéticas semelhantes às da língua inglesa. 

Isto é, o tempo de produção das vogais tônicas do português brasileiro é maior que o 

tempo de duração das vogias átonas. Ao passo que, na língua inglesa, a oposição de 

duração é dada entre pares mínimos em vogais tônicas. Afirmamos que a vogal // seria 

a mais difícil de ser adquirida de acordo com os preceitos de semelhança da Análise 

Contrastiva, pois contém três traços distintivos que diferem das vogais do português. As 

vogais // e // seriam as menos complexas, pois diferem somente na tensão. E as 

vogais //e // seriam intermediárias no grau de dificuldade, uma vez que diferem em 

dois traços. A vogal // difere // em dois traços e a vogal // difere de  //e // em dois 

traços.  

No cap. 2 relatamos alguns processos que ocorrem durante a aquisição de 

língua inglesa como segunda língua. Destacamos a substituição de fonemas, mudança 

de tonicidade e inconstância de formas fonéticas como características comuns a 

estudantes de inglês. E citamos a descrição de Shepard (2002), que coloca as vogais 

tensas da língua inglesa como as mais fáceis de serem adquiridas por falantes da língua 

portuguesa de acordo com os princípios da Análise Contrastiva.  

A partir dos dados coletados e analisados com a informante nativa pudemos 

perceber que a duração das vogais longas na língua inlgesa é variável. Dependendo do 

contexto apresentado, ela pode se estender de 0.050 segundos a mais de 0.200 

segundos de duração, por exemplo. As justificativas encontradas para tal afirmação vão 

desde o tipo de teste realizado durante a entrevista, se leitura de palavras isoladas, 

sentenças, ou respostas livres; o conxteto fonético adjacente; e a tonicidade das vogais 

aliada ao número de sílabas da palavra. As descrições individuais de cada vogal 

mostraram quais fatores específicos afetaram cada uma. Julgamos ser necessária uma 

análise mais detalhada das posições preenchidas em onset e codas silábicas de modo a 

entender melhor a variação de tempo de produção das vogais estudadas. A média dos 

tempos e propriedades dadas na tab. 25 mostraram valores médios de vogais entre 0.111 



123 
 

e 125 segundos. Tais estimativas foram abaixo das encontradas em Peterson & Lehiste 

(1960) que nos serviram de parâmetro.  

De modo geral, pela análise dos dados dos estudantes de língua inglesa, 

pode-se afirmar que a interferência do contexto fonético é maior que a influência da 

língua materna, pois os resultados espelharam processos vistos na entrevista com a 

falante nativa. O tipo de teste também foi um fator decisivo quando classificando os 

tempos de duração das vogais. A vogal que teve o maior tempo de produção foi //, que 

não é a vogal a que possui mais traços distintivos semelhantes à da língua portuguesa. 

De acordo com os preceitos da Análise Contrastiva, as vogais // e // deveriam ter 

mostrado os melhores tempos, pois possuem mais traços distintivos semelhantes ao do 

português, com exceção de [+tenso]. Portanto a hipótese forte da Análise Contrastiva foi 

refutada diante de tais resultados. Contudo, a Hipótese do Período Crítico foi revalidada 

neste estudo, devido às produções de vogais tensas com maior tempo de duração figurar 

entre o grupo que começou a estudar inglês quando crianças. Além disso, houve menos 

amostras com mudança na qualidade das vogais dentre o grupo de adolescentes do que 

entre o grupo de adultos. 

É possível afirmar que os estudantes recifenses do preparatório para o exame 

FCE conseguiram adquirir,  com sucesso, o traço [+tenso] na produção das vogais longas 

da língua inglesa. Não podemos afirmar, entretanto, que sabem distinguir corretamente 

entre os pares mínimos longos e curtos. A distinção da produção entre vogais longas e 

breves da língua inglesa, todavia, não era nosso objetivo inicial, podendo ser alvo de uma 

pesquisa futura.  

Análises detalhadas dos dados a fim de obter resultados mais precisos 

incluiriam verificar os tempos de produção das vogais em um contínuo, sem a cisão feita 

em 0,100 segundos. Poderíamos também analisar o contexto fonológico adjacente e sua 

influência na variação de tempo: consoantes surdas, sonoras e principalmente líquidas.  

Por fim, avaliar as restrições estruturais de tipo de sílaba e coda. Acreditamos também 

ser de grande interesse, averiguar quando se dá a aquisição de tal traço entre os 

diferentes níveis de proficiência e a percepção dos alunos com relação à distinção entre 

as vogais curtas e longas. Contando com um mapa mais detalhado da realização 

fonológica do inglês falado por estudantes brasileiros, será possível desenvolver 

materiais mais específicos tanto para que conheçam melhor suas dificuldades, quanto 

para que se tornem mais inteligíveis. 
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ANEXO 1 – Lista de palavras com a tradução 
 
1. abroad – fora do país 

2. achieve – alcançar  

3. advanced – avançar  

4. after – depois  

5. allergic – alérgico  

6. among – entre  

7. awful – horrível  

8. ball – bola  

9. be – estar, ser 

10. beat – bater  

11. beautiful – bonita  

12. belong – pertencer  

13. bit – pedaço  

14. cardboard – cartolina  

15. cheap – barato  

16. confused – confuso  

17. dirty – sujo  

18. do – fazer  

19. easy – fácil  

20. exhausted – exausto  

 

21. famous – famoso  

22. fast – rápido  

23. fool – bobo  

24. four – quatro  

25. full – inteiro  

26. garden – jardim  

27. girl – menina  

28. god – deus 

29. half – metade  

30. heard – ouvi  

31. heart – coração  

32. her – dela  

33. here – aqui  

34. horse – cavalo  

35. interested – interessado  

36. interview – entrevista  

37. knew – soube  

38. laugh – rir  

39. meet – encontrar  

40. piece – pedaço  

 

41. police – polícia  

42. pool – piscina 

43. prefer – preferir  

44. pull – puxar  

45. reward – prêmio  

46. routine – rotina  

47. score – pontuar  

48. seat – assento 

49. sit – sentar  

50. ski – esquiar  

51. star – estrela  

52. talkative – falante  

53. these – estes  

54. Thursday – quinta-feira 

55. this – este  

56. walk – andar  

57. were – eram, estavam 

58. where – onde  

59. woman – mulher  

60. worse – pior 



ANEXO 2 - Perguntas semi-abertas e respostas esperadas 
 

1. I __________ go swimming in a ___________. 

Eu às vezes vou nadar em uma piscina. 

 

2. I have ___________ gone ___________ on a snowy mountain. 

Eu nunca fui esquiar em uma montanha com neve. 

 

3. I ____________ drive a ____________. 

Eu (não) posso dirigir um carro. 

 

4. If I could study ___________, I would like to go to ____________. 

Se eu pudesse estudar fora, eu gostaria de ir para (nome de um país) 

 

5. I ___________ go to the ___________ to get a tan at the weekend. 

Eu às vezes vou à praia para me bronzear no fim de semana. 

 

6. I ___________ watch the ___________ on TV, that‟s how I get information about politics 

and economy. 

Eu sempre assisto o jornal na tv, é assim que me mantenho informado sobre política e 

economia. 

 

7. I ___________ learning English when I was ___________ years old. 

Eu comecei a estudar inglês quanto tinha X anos. 

 

8. The last programme I ___________ on TV was ___________. 

O último programa que assisti na tv foi X. 

 

9. My parents ____________ born in _____________. 

Meus pais nasceram em X. 

 

10. I ___________ the net for about ____________ hours a week. 

Eu navego na internet em média X horas por semana. 
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ANEXO 3 – Figuras de animais para descrição  
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ANEXO 4 - Perguntas abertas: 
 
Perguntas extraídas do FCE Handbook p. 45-46. 
 
 
1. Can you remember your first English lessons? What were they like? 

Você lembra suas primeiras aulas de inglês? Como elas eram? 

 

2. Would you prefer to work for a big or a small company? Why? 

Você preferiria trabalhar para uma empresa grande ou pequena? Por quê? 

 

3. Do you like reading books? What sort of books do you enjoying reading most? 

Você gosta de ler livros? Que tipos de livros você gosta mais? 

 

4. Is it easy to meet new people where you live? What do you do to meet them? 

É fácil conhecer novas pessoas onde você mora? O que você faz conhecê-los? 

 

5. Where‟s the best place to spend a free afternoon in your town? 

Qual o melhor lugar para passar uma tarde livre na sua cidade? 

 

6. Tell me about your favourite film star. 

Fale-me sobre seu ator/atriz favorito(a). 

 

7. Do you think computers will replace newspaper and TV in the future? 

Você acha que computadores irão substituir o jornal e a televisão no futuro? 

 

8. What‟s the furthest journey you‟ve ever been to? 

Qual a viagem mais longa que você já fez? 

 

9. Where did you spend your last holiday? What did you do? 

Onde você passou suas últimas férias? O que você fez? 

 

10. What‟s your favourite day of the week? Why? 

Qual o seu dia favorito da semana? Por quê? 
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ANEXO 5 
 

Vogal //18 

 

Palavra Transcrição 

AmE, 
BrE, 

ambos(em 
branco) 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.broad  AmE 2 2ª ccvc lista leitura 

2. a.broad  AmE 2 2ª ccvc sentença motivada 

3. ad.vanced  BrE 2 2ª  cvccc lista leitura 

4. aft.er  BrE 2 1ª  vcc lista leitura 

5. aft.er.noon  BrE 3 3ª 
(duas 

vogais longas)
 

cvc pergunta leitura 

6. awf.ul  AmE 2 1ª vc lista leitura 

7. ball  AmE 1  cvc lista leitura 

8. be.long  AmE 2 2ª cvc lista leitura 

9. car  
 

AmE 
BrE 

1  cvc 
cv 

sentença motivada 

10. card.board  

 

AmE 
BrE 

2 1ª cvcc 
cvc 

lista leitura 

11. dog  AmE 1  cvc figura motivada 

12. dol.phin  AmE 2 1ª cvc figura motivada 

13. e.con.om.y  AmE 4  2ª cvc sentença leitura 

14. e.xhaust.ed  AmE 3 2ª cvcc lista leitura 

15. fast   BrE 1  cvcc lista leitura 

16. gard.en  

 

AmE 
BrE 

2 1ª cvcc 
cvc 

lista leitura 

17. gi.raffe  BrE 2 2ª cvc figura motivada 

18. god  AmE 1  cvc lista leitura 

19. half  BrE 1  cvc lista leitura 

20. heart  
 

AmE 
BrE 

1  cvcc 
cvc 

lista leitura 

21. last  BrE 1  cvcc sentença leitura 

22. last  BrE 1  cvcc pergunta leitura 

23. laugh  BrE 1  cvc lista leitura 

24. pol.i.tics  AmE 3 1ª cvc sentença leitura 

25. saw  AmE 1  cv lista leitura 

26. shark  

 

AmE 
BrE 

1  cvcc 
cvc 

figura motivada 

27. small  AmE 1  cvc pergunta leitura 

28. star  
 

AmE 
BrE 

1  ccvc 
cvc 

lista leitura 

29. star  
 

AmE 
BrE 

1  ccvc 
cvc 

pergunta leitura 

30. start.ed  

 

AmE 
BrE 

2 1ª ccvcc 
ccvc 

sentença motivada 

                                                 
18

  Vogal problemática, pois constitui diferença entre o sotaque britânico e americano e entre 
variedades americanas. 
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31. talk.at.ive  AmE 3 1ª cvc lista leitura 

32. walk  AmE 1   cvc lista leitura 

33. watch  AmE 1  cvcc sentença leitura 
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ANEXO 6 
 

Vogal // ou//19 

 

Palavra Transcrição 

BrE, AmE 
ambos 

(em 
branco) 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.llerg.ic  

 

AmE 
BrE 

3 2ª cvc lista leitura  

2. bird  

 

AmE 
BrE 

1  cvc figura motivada 

3. dirt.y  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cvc lista leitura 

4. first  
 

AmE 
BrE 

1  cvcc lista leitura 

5. first  
 

AmE 
BrE 

1  cvcc pergunta leitura 

6. furth.est  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cvc pergunta leitura 

7. girl  
 

AmE 
BrE 

1  cvc lista leitura 

8. heard  

 

AmE 
BrE 

1  cvc lista leitura 

9. her  
 

AmE 
BrE 

1  cv lista leitura 

10. journ.ey  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cvc pergunta leitura 

11. learn.ing  

 

AmE 
BrE 

2 1ª cvc sentença leitura 

12. pre.fer  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cv lista leitura 

13. pre.fer  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cv pergunta leitura 

14. surf  
 

AmE 
BrE 

1  cvc sentença motivada 

15. third  

 

AmE 1  Cvc 
 

figura espontânea 

16. Thurs.day  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cvc lista leitura 

17. turt.le  
 

AmE 
BrE 

2 1ª cvc figura motivada 

18. were  
 

AmE 
BrE 

1  cv lista leitura 

19. were  
 

AmE 
BrE 

1  cv sentença motivada 

20. were  AmE 1  cv pergunta leitura 

                                                 
19

 Em Wells (op. cit) as sílabas com R em coda são mostradas como vogal roticizada em inglês 

americano. 
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 BrE 

21. work  

 

AmE 
BrE 

1  cvc pergunta leitura 

22. worse  
 

AmE 
BrE 

1  cvc lista leitura 
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ANEXO 7 
 

Vogal // 
 

Palavra Transcrição 

BrE, AmE 
ambos 

(em 
branco) 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.chieve   2 2ª cvc lista leitura 

2. be   1  cv lista leitura 

3. bee   1  cv figura motivada 

4. beach   1  cvc sentença motivada 

5. beat   1  cvc lista leitura 

6. cheap   1  cvc lista leitura 

7. eas.y   2 1ª vc lista leitura 

8. eas.y   2 1ª vc pergunta leitura 

9. free   1  ccv pergunta leitura 

10. meet   1  cvc lista leitura 

11. meet   1  cvc pergunta leitura 

12. meet   1  cvc pergunta leitura 

13. peop.le   2 1ª cvc pergunta leitura 

14. peop.le   2 1ª cvc pergunta leitura 

15. piece   1  cvc lista leitura 

16. po.lice   2 2ª cvc lista leitura 

17. read   1  cvc  espontânea 

18. read.ing   2 1ª cvc pergunta leitura 

19. read.ing2   2 1ª cvc pergunta leitura 

20. rou.tine   2 2ª (duas 

longas) 
cvc lista leitura 

21. sea   1  cv  espontânea 

22. see   1  cv  espontânea 

23. seat   1  cvc lista leitura 

24. sheep   1  cvc figura motivada 

25. sheep2   1  cvc figura motivada 

26. ski   1  ccv lista leitura 

27. ski.ing   2 1ª ccv sentença motivada 

28. these   1  cvc lista leitura 

29. TV   2 2ª (duas 

longas) 
cv sentença

6 
leitura 

30. TV   2 2ª (duas 

longas) 
cv sentença

8 
leitura 

31. TV   2 2ª (duas 

longas) 
cv pergunta leitura 

32. week   1  cvc sentença leitura 

33. week   1  cvc pergunta leitura 

34. week.end   2 2ª (não é 

na vogal 
longa) 

cvc sentença leitura 
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ANEXO 8 
 

Vogal //20 

 

Palavra Transcrição 

BrE, AmE 
ambos 

(em 
branco) 

Número 
de 

sílabas 

Tonicidade 
Tipo de 
sílaba 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. a.broad  BrE 2 2ª ccvc lista leitura 

2. a.broad  BrE 2 2ª ccvc sentença motivada 

3. awf.ul  BrE 2 1ª vc lista leitura 

4. ball  BrE 1  cvc lista leitura 

5. be.long  AmE 2 2ª cvc lista leitura 

6. born  

 

AmE 
BrE 

1  cvcc 
cvc 

sentença leitura 

7. card.board  

 

AmE 
BrE 

2 1ª cvcc 
cvc 

lista leitura 

8. dog  AmE 1  cvc figura motivada 

9. dol.phin  AmE 2 1ª cvc figura motivada 

10. e.xhaust.ed  BrE 3 2ª cvcc lista leitura 

11. four  
 

AmE 
BrE 

1  cvc 
cv 

lista leitura 

12. horse  
 

AmE 
BrE 

1  cvcc 
cvc 

lista leitura 

13. horse  
 

AmE 
BrE 

1  cvcc 
cvc 

figura motivada 

14. re.ward  

 

AmE 
BrE 

2 2ª cvcc 
cvc 

lista leitura 

15. saw  BrE 1  cv sentença motivada 

16. score  
 

AmE 
BrE 

1  ccvc 
cvc 

lista leitura 

17. small  BrE 1  cvcc pergunta leitura 

18. sort  
 

AmE 
BrE 

1  Cvcc 
cvc 

Pergunta leitura 

19. talk.at.ive  BrE 3 1ª cvc lista leitura 

20. walk  BrE 1  cvc lista leitura 

21. watch  AmE 1  cvc sentença leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 Vogal problemática, pois constitui diferença entre o sotaque britânico e americano e entre variantes 

americanas. 
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ANEXO 9 
 

Vogal // 
 

Palavra Transcrição 

BrE, AmE 
ambos 

(em 
branco) 

Número 
de 

sílabas 
Tonicidade 

Tipo 
de 

sílaba 

Tipo de 
teste 

Tipo de 
resposta 

1. aft.er.noon  

 

AmE 
BrE 

3 3ª 
(duas 

vogais longas)
 

cvc pergunta leitura 

2. beaut.if.ul  
 

AmE 
BrE 

3 1ª ccvc lista leitura 

3. com.put.ers  
 

AmE 
BrE 

3 2ª cvc pergunta leitura 

4. con.fus.ed   3 2ª cvc lista leitura 

5. do (strong form)    1  Cv lista leitura 

6. do (strong form)    1  Cv pergunta leitura 

7. fool   1  cvc lista leitura 

8. futur.e  
 

AmE 
BrE 

2 1ª ccvc pergunta leitura 

9. goose   1  cvc figura motivada 

10. int.er.view  
 

AmE 
BrE 

3 3ª ccv lista leitura 

11. kan.ga.roo   3 3ª cv figura motivada 

12. knew  
 

AmE 
BrE 

1  cv 
ccv 

lista leitura 

13. new  
 

AmE 
BrE 

1  cv 
ccv 

pergunta leitura 

14. news  

 

AmE 
BrE 

1  cvc 
ccvc 

sentença motivada 

15. news.pap.ers  

 

AmE 
BrE 

3 1ª ccvc pergunta leitura 

16. pool   1  cvc lista leitura 

17. pool   1  cvc sentença motivada 

18. routine   2 2ª (duas 

longas) 
cv lista leitura 

19. school   1  ccvc pergunta espontânea 

20. two   1  cv figura espontânea 

21. two2   1  cv figura espontânea 

 
 
 
 
 
 


