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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada com intuito de demonstrar que alunos falantes 

do português do Brasil como língua materna (LM) apresentam dificuldades no que 

diz respeito ao aprendizado do inglês americano como língua estrangeira (LE). 

Obteve-se, como objetivo principal, Investigar a leitura das vogais do inglês 

americano por alunos brasileiros oriundos de Recife/PE, mostrando desvio de 

pronúncia devido às várias interferências da LM. Como objetivo específico, 

procurou-se avaliar a influência de fatores sociais, como idade e tipo de escola no 

ato de ler: avaliar o papel da língua materna no processo de aquisição da leitura 

do inglês americano como LE; verificar como ocorreu a aquisição da LE; levantar 

dados numéricos em percentual de erros através de tabelas contendo estes 

dados numéricos; identificar a relação entre as vogais da língua inglesa 

Americana e da Língua Portuguesa do Brasil e como é feita a leitura da LE por 

falantes do português do Brasil. A leitura aconteceu em escolas públicas, 

particulares e universidades. Como instrumento foi utilizado frases contendo os 

doze sons das vogais do inglês americano. A leitura áudio-oral por falantes serviu 

como método para o texto dissertativo. Conclui-se que o processo de 

escolarização traz uma deficiência em relação ao aprendizado do inglês como LE. 

Os professores que a ensinam precisam de reciclagem e capacitação para que 

possam desempenhar um trabalho de forma mais produtiva. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: 
 
Leitura, Vogais, Sons. 
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ABSTRACT 

 

The current research was made in order to demonstrate that students, 

whose mother language is Brazilian Portuguese (BP), show similar difficulties in 

learning American English (AE) as a foreign language (EFL). The aim of this 

research was to investigate the reading process of American English vowels by 

Brazilian students from Recife/PE, showing reading errors in pronunciation due to 

a large amount of interferences from their mother language (BP). In here, it was 

tried to evaluate how social factors such as, age and schooling of mother 

language which can interfere in the process of the American English acquisition as 

a foreign language. It was made a percentage process of errors through charts 

containing number data as well. Identify relations between the AE vowel system 

and the BP vowel system and how the reading process of EFL is achieved by BP 

speakers. The research was held in public schools, private schools and 

universities. For the instrument, it was used phrases containing the twelve vowel 

sounds of American English. The reading from the speakers works as the 

methodology of this dissertation. It is concluded that the schooling process 

displays a deficiency onto the learning of English as a foreign language (EFL). 

Teachers must be submitted through different training modes and capacitating 

process so that they can develop a more productive work.  

 
 

KEY WORDS: 
 
Reading, Vowels, Sounds. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta a leitura de alunos brasileiros falantes do 

português como língua nativa – crianças, adolescentes e adultos - em Língua 

Inglesa. Objetiva-se detectar os erros de leitura na língua inglesa por estes alunos 

e quais as causas que levam a esses erros como, por exemplo; a deficiência na 

transmissão dos conteúdos pelas escolas e dificuldade de assimilação dos 

diversos signos e/ou fonemas da língua inglesa que não constituem a língua 

portuguesa tais como os sons de vogais em algumas palavras devido à diferença 

de faixa etária e tipo de escola.  

  

A leitura, que é um testemunho oral de palavra escrita de diversos idiomas, 

com a invenção da imprensa, tornou-se uma atividade extremamente importante 

para o homem civilizado, atendendo múltiplas finalidades. 

 

Pode-se vincular o conceito de leitura ao processo de letramento, numa 

compreensão mais ampla do processo de aquisição das habilidades da leitura e 

escrita e principalmente da prática social destas habilidades. 

 

A leitura insere-se em um mundo de conhecimentos e significados 

habilitando inclusive a decifrá-lo; daí a noção tão difundida de leitura do mundo. 

 

“A idéia de leitura é normalmente restrita ao livro, ao jornal. Lêem-se 

palavras, e nada mais, diz o senso comum. As ciganas, contudo, dizem ler a mão 

humana, e os críticos afirmam ler um filme (MARTINS, 2007).  

 

Quando escapa dos limites do texto escrito, não se deixa necessariamente 

de ler. È possível ler o mapa astral, o teatro, a vida. (MARTINS, 2007). 

 

A leitura precisa ter um sentido para quem lê, pois saber ler não pode ser 

representar apenas uma decodificação de signos ou de símbolos. Ler é muito 

mais que isso; é um movimento de interação das pessoas com o mundo e delas 
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entre si; isso se adquire quando se passa a exercer a função social da língua, ou 

seja, quando sai do simples estrutural para a leitura e re-elaboração de textos. 

 

O ato de ler vai ocorrendo ao longo de suas experiências existenciais. 

Desde sua concepção, a criança vai se exercitando nas tantas “leituras” que o seu 

pequeno mundo lhe permite por meio de sua percepção sensorial; por 

conseguinte, a leitura da palavra vai se consolidando ao longo da sua 

escolarização. 

 

Dependendo daquilo que se lê, automaticamente utiliza-se uma estratégia 

de leitura apropriada. Se a leitura for de um livro, olhos e cérebro se comportam 

de forma diferente de quando a leitura é de uma lista telefônica ou uma bula de 

remédio. Mas será que durante as aulas os alunos são preparados para usarem 

diferentes estratégias de leitura? Pois não se pode supor que eles aplicarão 

cognitivamente os seus métodos de leitura da língua materna quando tiverem de 

ler textos em língua estrangeira. Ao contrário, estudos e experiências em sala de 

aula demonstram que os alunos tendem a ler todos os textos da mesma forma; do 

início ao fim - passando por todas as palavras e frustrando-se quando não há 

entendimento pleno daquilo que se lê. 

 

Diante disso, espera-se que o professor que está aplicando a leitura em 

língua estrangeira imponha-se e transmita conhecimento semântico e fonológico 

ao aluno. O ensino parte de que o aluno não sabe e o professor permanece como 

fonte de conhecimento e informação de quem o aluno depende. 

 

Não é tão fácil alcançar fluência no sistema de leitura e ortografia da língua 

estrangeira. Diferentemente da LP que traz, por exemplo, cinco vogais e sete 

fonemas vocálicos com seus sons bem característicos e bem definidos, a LI traz 

estas mesmas cinco vogais; porém, doze sons que as caracterizam. Portanto o 

sistema ideal de som e ortografia não se realiza. 

 

Existem várias regras de bastante utilidade para que se possa trabalhar 

som e ortografia. Então, porque não as utilizar? 
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Infelizmente algumas dessas regras tornaram-se complexas e vagas para 

que pudessem ser entendidas e aplicadas devido às mudanças que aconteceram 

no próprio sistema de ortografia. Há vogais silenciosas que não ecoam na mente 

do aluno quando visualizadas como a vogal “E” na palavra five;  

 

É visto de forma consciente que o alfabeto é uma ferramenta essencial 

para que haja domínio na leitura da Língua Inglesa para que se possa conhecer 

seus sons e ter a sensibilidade de usá-los no momento certo enquanto leitura 

(READING) e fala (SPEAKING). Isso significa o maior passo a fim de se atingir 

fluência e precisão (FLUENCY and ACCURACY).  

 

“Sabemos que, até para os bons leitores, leva-se uma média de dois anos 

para que se aprenda ler em Inglês; diferentes de línguas como o espanhol e o 

húngaro com sistemas alfabéticos mais simples.” (LABOV, 2006). 

 

Com base em Labov 2006, tem-se como alvo os seguintes objetivos, para 

que essas habilidades aflorem do leitor. 

 

O objetivo principal deste trabalho foi Investigar a leitura das vogais do 

inglês americano por alunos brasileiros oriundos de Recife-PE, mostrando erros 

de pronúncia devido às várias interferências da LM.  

 

Como objetivo específico procurou-se avaliar a influência de fatores 

sociais, como idade e tipo de escola no ato da produção da leitura. Avaliar as 

interferências da língua materna no processo de aquisição da LE; verificar como 

ocorreu a aquisição da LE; levantar dados percentuais de erros. 

 

 Com o intuito de desenvolver as idéias que norteiam este trabalho, o texto 

foi estruturado da seguinte forma: 

 

No primeiro capítulo, será exposto o objeto de estudo, onde será feito um 

comentário sobre a postura do lingüista ou professor de inglês como LE diante da 

gramática descritiva em contraposição à gramática normativa; mostrando que 
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uma leitura de mundo é bem mais eficaz, considerando que a língua varia de 

acordo com o leitor em seu espaço e situação diante da sociedade (CAMARA Jr., 

1970, 16). 

  

No segundo capítulo, haverá uma fundamentação teórica sobre a leitura e 

seus aspectos em sua produção, em seu tipo e classificação, como uma leitura 

pode ser mais efetiva, como se processa a informação no ato de ler, deficiência 

da leitura e quais as causas dessas deficiências. 

 

No terceiro capítulo, serão analisadas as vogais do português do Brasil e 

do inglês americano em suas estruturas prosódicas. Será levada em 

consideração a forma fisiológica em que o aparelho fonador está preparado para 

produzir os diferentes fonemas de cada língua separadamente. O estudo de 

vogais, em forma estrutural e em forma de som e/ou fonema, vem mostrar como 

acontecem os erros de leitura entre os sistemas fonológicos do português do 

Brasil e do inglês Americano.  

 

No quarto capítulo, será explanada a metodologia utilizada para obtenção 

do corpus do presente trabalho que se embasa no modelo da sociolingüística 

quantitativa dando um enfoque na análise de frases que são abordadas como 

instrução de leitura para que haja uma verificação da pronúncia na leitura das 

vogais do inglês americano. 

 

No quinto capítulo, descrever-se-ão os resultados e como se procedeu a 

análise quantitativa dos dados, explicitando as variáveis lingüísticas e 

extralingüísticas aqui selecionadas, levando em consideração o processo 

estatístico para demonstração do fenômeno.  

 

No sexto capítulo, obter-se-ão as considerações finais para cada variável 

relevante ao fenômeno lingüístico estudado neste trabalho; algumas reflexões 

sobre a importância da variação lingüística; seja como leitura ou como teoria, para 

o processo ensino-aprendizagem da língua inglesa e demais línguas estrangeiras. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Quando o lingüista ou o professor de língua estrangeira se coloca contra a 

gramática é declaradamente desobediente. A solução é que o professor da LI e 

os aprendizes desta língua aprendam os princípios gerais da lingüística através 

de uma gramática descritiva, ou seja, utilizando-se de uma leitura de mundo e 

desinteressados de princípios normativos. Se a língua é variável no espaço e na 

situação social em que o indivíduo se encontra, a gramática descritiva pode 

escolher seu campo de observação (CAMARA Jr., 1970 p.16). 

  

Tem-se observado que falantes do português do Brasil ao estudarem o 

inglês como língua estrangeira (LE) apresentam algumas dificuldades - 

especialmente quando se trata de questões fonético-fonológicas. 

 

Ensinar Inglês nas escolas públicas e particulares tem se tornado cada vez 

mais difícil nos últimos anos. O desinteresse do aluno e a falta de motivação da 

parte docente fazem com que a aula de inglês represente, para o aluno, um 

momento não muito agradável. Também não é nada difícil encontrar alunos que, 

depois de todo esse tempo aprendendo o mesmo conteúdo não consigam ler se 

quer uma linha de um texto escrito em inglês. Alguns métodos de ensino de inglês 

devem ser revistos e a postura do professor diante de uma realidade globalizada 

deve ser inovada. O trabalho com os alunos utilizando antigos métodos como, por 

exemplo, decorar listas de vocabulários e verbos irregulares, que tornam o ensino 

do inglês um processo mecânico e sem êxito, devem ser substituído por meios 

comunicativos e/ou a técnica do enfoque comunicativo (communicative approach) 

que possibilitem um aprendizado sem traumas e com sucesso, onde a 

aprendizagem dessa língua seja significativa.  

  

É evidente que, em salas numerosas, fica difícil o trabalho para o                

desenvolvimento das habilidades: Reading, Listening, Speaking e Writing, mas 
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deve-se levar em conta que a primeira citada, se bem trabalhada, pode atingir  

resultados mais eficazes nas outras três habilidades. 

  

Trabalhar leitura é o holofote que o professor deve dar em suas aulas para 

obtenção de êxito no desenvolvendo de atividades onde os alunos precisem ler 

artigos escritos em inglês e, conseqüentemente, desenvolver a pronúncia e a 

capacidade de interpretação. A correta pronúncia das palavras desenvolve a 

habilidade oral trazendo maior estímulo e segurança para a aquisição da língua 

estrangeira. 

  

É claro que não é assim tão fácil a introdução de métodos inovadores e 

comunicativos em escolas e classes aonde se vem trabalhando, por um 

determinado tempo, métodos tradicionais. Mas, é preciso antes de tudo, boa 

vontade por parte do docente para que mudanças ocorram. 

  

Acredita-se que haverá resistência por parte dos alunos, quanto ao ler em 

inglês. Talvez seja essa a primeira e maior dificuldade encontrada na implantação 

do trabalho com leitura.  

  

A falta de materiais necessários e de capacitação dos professores para 

uma boa aula também é um grande problema; enfrentado principalmente pelas 

escolas públicas. 

  

Retomando observações anteriores, o presente trabalho observará o 

desenvolvimento da leitura do aluno brasileiro enquanto falante de língua inglesa 

a partir de seus costumes de leitura na LP e as interferências que a LP traz em 

relação a esta língua estrangeira. 

 

Esforços por parte de alguns profissionais para aplicar conhecimento de 

diferenças dialetais à leitura da língua inglesa tonificaram a importância da 

distinção entre as diferenças de pronuncia e erros de leitura. Esses esforços 

desenvolvem um método de possíveis erros de pronúncia e leitura observando o 

impacto semântico dos mesmos. 
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  O enfoque sobre erros de leitura definido anteriormente, por LABOV 

(2003), tem intenso envolvimento com erros de grupos vocálicos (vowel clusters) 

que atingem falantes de sistemas lingüísticos mais simples até os mais 

complexos, como os sistemas lingüísticos das línguas neolatinas. 
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CAPÍTULO 2 
 

2  LEITURA 

 

2.1 Aspectos gerais 

  

A compreensão escrita é a chave principal para decodificação do processo 

de aprendizado enquanto leitura. A intenção principal é de integrar a habilidade da 

leitura e produção oral durante esse processo (DIAS, 2002, p. 17). 

 

A leitura é um ato de percepção, tradução, decifração e compreensão. 

Percepção de signos visuais, de uma ordem espacial e da diagramação. 

Tradução, pois na leitura é feita a permuta de um código visual para um código 

lingüístico. (MANOSSO, 2009). 

 

“Do ponto de vista sociológico, a língua escrita se sobrepõe 

inelutavelmente à língua oral, pois rege toda a vida geral e superior do país.” 

(CAMARA Jr., 1970, p. 20). 

 

“Mesmo rádio e a televisão, que a primeira vista se podem afigurar 

espécies novas da língua falada são em última análise modalidades da língua 

escrita.” (CAMARA Jr., 1970, p. 20). 

 

“Só a leitura recria o valor oral de uns e de outro. Dá-se assim uma 

invenção, em termos sociais, da verdade puramente lingüística de que a escrita 

decorre da fala e é secundária em referência a esta.” (CAMARA Jr., 1970, p. 20). 

 

Conclui-se que a leitura e/ou o ato de ler é visto como um processo sócio-

interacionista.  

 

Hoje, reconhece-se que a habilidade da leitura é talvez a mais importante a 

ser desenvolvida em aulas de língua estrangeira, sendo fundamental para o 

aperfeiçoamento das outras habilidades e para a expansão do conhecimento para 
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produção da língua em sala de aula. Portanto, quanto mais o aluno ler, for 

exposto à forma escrita e ao discurso falado, mais rapidamente irá assimilar o 

sistema da nova língua, isto é, desenvolver a sua competência nessa língua 

(ALLEN, 1983). 

 

A maioria dos especialistas em métodos de ensino em língua estrangeira 

concorda que a meta final do processo de leitura em língua estrangeira é tornar o 

aluno um leitor independente. O aluno deve adquirir a capacidade de ler sem 

nenhum esforço consciente, isto é, deve ser capaz de processar o conteúdo na 

língua estrangeira, ao invés de converter tudo para a língua nativa 

(SCHUMACHER, 2002). 

 

Para que isso ocorra, o professor deve levar em conta a realidade dos 

leitores, tanto do ponto de vista de suas determinações mais particulares quanto 

sociais. Só assim se pode conhecer a capacidade de leitura dos diferentes 

leitores e, conseqüentemente, propor uma forma de desenvolver essa 

capacidade. 

 

2.2 Processos de leitura de língua estrangeira 

 

Em tempos mais antigos, o principal objetivo da aprendizagem de uma 

língua estrangeira moderna era simplesmente a leitura. A língua era ensinada por 

meios e métodos usando gramática e tradução; ao passo que o leitor ou 

interlocutor do gênero em foco não teria participação cognitiva no processo de 

aprendizado. Era apenas uma abordagem de leitura de decodificação de signos. 

  

Uma forma também utilizada era o de dar prioridade, quase que 

exclusivamente a palavras escritas enquanto as habilidades de audição e fala 

eram praticamente ignoradas. 

  

 Porém, com a revolução do ensino de línguas estrangeiras modernas 

trazidas pelo método áudio-lingual, no final da década de 40 e meados de 50 a 

situação se inverteu consideravelmente. A fala passou a ser considerada a 
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habilidade mais importante nas aulas de língua estrangeira, antes dedicadas, 

quase inteiramente, a exercícios áudio-orais em que a leitura e a escrita eram 

omitidas (LADO, 1957). 

  

Esperava-se, então, que a aquisição de habilidades da leitura se desse 

naturalmente por meio da memorização de estruturas e de vocabulário. Assim, 

uma das idéias sustentadas pelo método áudio-lingual era a de que a palavra 

escrita não podia ser apresentada ao aluno antes que ele dominasse a habilidade 

áudio-oral. Acreditava-se que, se o aluno fosse exposto á forma escrita muito 

cedo, ele seria impedido de adquirir uma boa pronúncia devido à interferência da 

ortografia da Língua nativa, concepção que tinha por base o pressuposto de que a 

aprendizagem de língua estrangeira passa a ser um processo semelhante ao da 

aquisição de língua materna. (BLOOMFIELD, 1942 apud ROCHA, 2008). 

 

“Língua estrangeira pode significar língua de outros, de antepassados, de 

estranhos, de bárbaros, de dominantes ou língua exótica” (ALMEIDA FILHO, 

1991).  

“A compreensão do termo se aperfeiçoa se o tomarmos como língua que 

só a princípio é de fato estrangeira, mas que se desestrangeriza ao longo do tempo 

que se dispõe para aprendê-la” (ALMEIDA FILHO, 1991). 

  

Mais tarde, no entanto, essas idéias foram questionadas e, segundo Lado 

(1957), ao contrário do que se pensava. A leitura facilitava a aprendizagem da 

língua estrangeira e não tinha efeitos negativos sobre a pronúncia, devendo, 

portanto ter um papel mais amplo no ensino da língua estrangeira desde o estágio 

inicial de sua aprendizagem. 

  

Nesse sentido, Brooks, em 1960, já havia estabelecido que no nível inicial, 

20% do tempo de um período de aula em língua estrangeira deviam ser 

dedicados ao ensino das habilidades de leitura e escrita, tempo que deveria ser 

aumentado no nível intermediário para 50% ou 60%. 
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Figura 1: Principais fatores intervenientes no processo de ensinar e aprender outras línguas. Ref.: 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas 

 

Somente nos últimos dez anos é que a leitura passou novamente a ocupar 

um lugar de destaque no ensino de línguas estrangeira. Hoje, reconhece-se que a 

habilidade da leitura é talvez a mais importante a ser desenvolvida em aulas de 

língua estrangeira, sendo fundamental para o aperfeiçoamento das outras 

habilidades e para a expansão do conhecimento. 

  

A idéia em questão nos últimos anos é a de que a compreensão da língua 

estrangeira deve preceder a exigência de produção da língua em sala de aula. 

Portanto, quanto mais o aluno ler e for exposto a forma escrita e ao discurso 

falado, mais rapidamente irá assimilar o sistema da nova língua, isto é, 

desenvolver a sua competência nesse idioma. 

  

Nesse processo, a leitura, principalmente, oferece ao aluno pistas que os 

ajudam a entender e aprender o novo vocabulário e a resolver problemas de 

sintaxe. O texto escrito além de apresentar uma grande variedade de palavras e 

frases em contextos significativos também lhe permite mais tempo para processar 

a língua, oferecendo-lhe, assim, mais oportunidades para pensar e resolver 

problemas. 

 

A psicolingüística, por outro lado, vê a leitura como um processamento de 

informações de cima para baixo, como citado anteriormente; ou do geral ao 

particular (GOODMAN, 1967 e SMITH, 1981). Nesse caso, a compreensão 

depende essencialmente do conhecimento prévio do leitor bem como de sua 

bagagem experimental lingüística e do mundo geral. É com base nisso que o 

leitor faz hipóteses a respeito do significado das palavras e sentenças do texto, 
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hipóteses estas que ele vai confirmando, rejeitando e refazendo a medida que vai 

lendo o texto. 

O aluno, ao final do curso, deve saber usar várias estratégias de leitura, 

bem como, poder estabelecer os objetivos mais apropriados para a leitura de um 

determinado texto; não sendo apenas gerado pelo impacto dos maravilhosos 

recursos áudios-visuais que dispõe, atualmente, o professor. Mas sim, pelas 

novas compreensões vivenciadas da nova abordagem de aprender dos alunos e 

da nova abordagem de transmissão de conteúdo por parte dos professores da LE 

(ALMEIDA FILHO, 2007). 

  

Observando-se a figura acima, é possível perceber os principais fatores 

que influenciam o processo ensino-aprendizagem? 

 

As leituras devem ser desenvolvidas, tendo em vista o contexto, ou seja, na 

medida em que este varia. Isso faz com que se possa ler um mesmo texto de 

várias maneiras, dependendo da situação. Por exemplo, ler um texto para 

comentá-lo em sala de aula é diferente de ler o mesmo texto em casa, como 

atividade diletante. 

  

Esse é um aspecto fundamental do processo de significação quando se 

pensa que a leitura não é dada pelo próprio texto, mas produzida num processo 

de interação que inclui o leitor, o texto e seu autor, em determinadas 

circunstâncias. O reconhecimento entre o que está escrito e o que se pode mudar 

fica bem esclarecido de acordo com a leitura de mundo de cada indivíduo; cada 

texto traz sua abertura e pluralidade. 

 . 

 Para que haja a criação do gosto pela leitura e conscientização de sua 

importância para a vida em sociedade, antes dos alunos se defrontarem com os 

textos escritos, cabe ao professor sensibilizá-los á leitura.  

  

É tarefa do professor de LE mostrar aos alunos que ler não significa 

apenas entregar-se à leitura de um conto ou romance na língua estrangeira e, 

foco, mas sim, que os indivíduos estão diariamente expostos a uma grande 
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variedade de textos os mais diversos, tais como outdoors, instruções contidas em 

manuais, cartazes, vitrine de lojas e etc. Com a simples pergunta “What did ypu 

read in the last 24 hours?”, o professor pode “aquecer” (warm-up activity, de forma 

sistemática, sua sala de aula e chamar a atenção de seus alunos para os 

diferentes tipos de textos com que cada um se defronta todos os dias. 

  

A contribuição do professor, em relação às leituras previstas para um texto 

é dar condições para que o leitor possa produzir sua leitura dando-lhe 

oportunidade de conhecer as histórias de leitura do texto e desenvolver sua 

própria história de leitura. O professor deve, quando necessário, estabelecer as 

relações entre os diferentes textos mostrando seus sentidos, sem obstruir para o 

aluno, o curso da história desses sentidos.  

  

É saudável também ressaltar a comparação das várias leituras de um 

mesmo texto. Está a cargo do professor colocar desafios à compreensibilidade do 

aluno sem deixar de lhe propiciar as condições para que esse desafio seja 

assumido de forma conseqüente. Este é o verdadeiro trabalho da proposta sócio-

interacionista que foge completamente à prática estrutural de leitura vista em 

modelos anteriores 

  

É importante ainda que o professor contribua para que o aluno possa ter 

familiaridade com um repertório não apenas grande, mas, sobretudo diversificado 

de textos. Ao fazer isso, cabe ao professor estimular o ato crítico do aluno, bem 

como a pluralidade de conceitos trabalhados num único texto. Afinal, leitor 

competente não é aquele que lê de forma linear, mas sim aquele que lê em busca 

do significado global (top-down process) daquilo que lê. Assim, de certo modo, ele 

cria o significado com base no seu conhecimento da língua e do mundo. 

  

Numa perspectiva sócio-interacionista, ler é movimento que não se fecha 

em um método, porém, um momento interativo e/ou modo de compreender a 

variedade significativa e a pluralidade existente conforme o gênero que é 

oferecido à leitura na sala de aula. 
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2.3 Sistemas de Processamento de Informação 

 

Nos primeiros anos de aquisição de letramento o canal principal do 

progresso do leitor é a leitura oral ao invés da leitura silenciosa.  

 

Os trabalhos mais recentes no que diz respeito ao ato de ler reforçam a 

importância da interpretação a qual envolve um cabedal de conhecimento prévio e 

novas informações a serem compreendidas. São elementos contextuais 

influenciados pelos objetivos do leitor, considerando seus sistemas de valores, 

motivação e envolvimento com aquele determinado tipo de leitura (DIAS, 1996). 

 

Para melhor descrever como a informação é interpretada pela mente 

humana, desde a percepção da memória sensorial até a memória permanente, 

será utilizado um diagrama acrescentado de algumas estratégias para uma 

melhor compreensão do processo da leitura do inglês como língua estrangeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: O sistema de processamento de informação. Ref.: ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes 
de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas 

 

Como mostrado na figura 2 o estímulo ambiental entra na memória 

sensorial que mantém a informação por um período de tempo muito curto. Os 

processos de atenção e de reconhecimento de padrões (attention pattern e 

recgnition process) selecionam e identificam parte da informação retida pela 

memória sensorial (sensory memory) para a memória de curta duração (short-term 

memory). Esse processo retém a chegada de informação e ativa o conhecimento 

prévio da memória de longa duração (long-term memory). Para que esse processo 

venha a obter sucesso o conteúdo textual o estado de humor do leitor deve ser 
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levado em consideração durante o processo de interpretação. No que se refere à 

leitura como língua estrangeira, é importante verificar se os textos selecionados 

estão dentro dos padrões textuais que possam ser reconhecidos pelos alunos, ou 

seja, que estejam dentro de um recorte lingüístico adequado à situação. Esse fato 

facilitará o envio e retenção de informação à memória de curta duração e, 

posteriormente, à memória de longa duração. (DIAS, 1993) 

  

A função principal da memória de curta duração é a de reter a informação 

que está sendo interpretada antes do envio à memória de longa duração. Dois 

processos são responsáveis em manter esta informação nessa parte da memória: 

repetição para simples manutenção (maintence rehearsal) ou repetição elaborada 

(elaborate rehearsal). O primeiro mantém a informação na memória apenas o 

tempo suficiente para seu fim específico como, por exemplo, uma palavra em 

inglês que um determinado aluno pergunta ao seu professor para fazer uma 

brincadeira com um colega na sala de aula. Neste caso, não há qualquer esforço 

para que a informação seja enviada à memória de longa duração para seu 

armazenamento (DIAS, 1993). 

 

A repetição elaborada auxilia na fixação de conteúdos a serem aprendidos. 

Uma vez que esses novos conteúdos são postos em associação com o 

conhecimento prévio do aluno, automaticamente, eles passarão da memória de 

curto prazo à de longo prazo (encoding process). Se o processo de repetição 

elaborada não estiver em funcionamento haverá falha no armazenamento e a 

informação desaparecerá da memória de curto prazo (decay process) (DIAS, 

1993). 

 

Outro aspecto que ocorre na memória de curto prazo é de haver uma 

pequena capacidade de manter informações. Pesquisas mostram que ela pode 

armazenar de seis a sete itens de cada vez podendo ser sete palavras, sete 

números, sete ilustrações ou até sete frases. Isso é bastante visível em uma aula 

de inglês, por exemplo, em que o professor pede para que o aluno fale frases de 

um exercício comum de conversação. Ele repetirá, provavelmente, bem 

sucedidamente. Mas, se não houver uma repetição elaborada ou consciente 
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daquele conteúdo facilmente a memória de curto prazo vai descartar a 

determinada informação (DIAS, 1993).  

 

A função que a memória de longa duração possui a de armazenar todo 

conhecimento adquirido ao longo da vida. Ela possui uma capacidade ilimitada de 

reter informação, diferentemente da memória de curta duração. É dela que sai o 

conhecimento prévio para que haja uma interação com a nova informação e a 

compreensão seja erguida em pilares sólidos. No processo ensino-aprendizagem, 

é de suma importância que se saiba que a capacidade do aluno no processo de 

recuperação de informações (retrieval process) está ligada ao processo de 

integração de informação (encoding process). Quanto melhor essa informação for 

recuperada e conectada, maiores as chances de sucesso em ser integrada e 

retida. 

 

2.4 O que é erro de Leitura? 

 

“Como o leitor produz frases e palavras sucessivas, a primeira 

responsabilidade do professor é detectar os erros de leitura no canal oral. Este 

canal traz consigo informações sobre a habilidade do leitor no ato de decodificar 

textos escritos ou impressos os quais, quando pronunciados e ou lidos, mostrarão 

aos professores suas formas fonéticas, fonológicas e morfológicas” (LABOV; 

BAKER, 2003). 

  

“Muitos modelos ortográficos diferentes são pronunciados da mesma forma 

e o que parece estar correto a priori, pode ter havido uma troca dos homônimos.” 

(LABOV; BAKER, 2003). 

  

Um erro de leitura pode ser definido como a escolha errada de uma 

palavra, que escapa do cerne da pronúncia e sotaque não-padrão, no texto 

escrito; aquela que proporcionará outro significado e que como conseqüência 

mudará o contexto trabalhado. A presença do erro de leitura nunca será uma 

palavra suposta pelo autor do texto. 
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Na leitura feita por alunos brasileiros procurar-se-á identificar os erros de 

acordo com suas idades, ambiente e principalmente interferências com a Língua 

Portuguesa no que diz respeito aos complexos sons das vogais (vowel sounds) da 

Língua Inglesa, e seus agrupamentos consonantais (consonant clusters) e seus 

tipos dialetais. 

  

 Estudos feitos com alunos brasileiros no que diz respeito à pronúncia, de 

maneira geral, revelam que existem pontos de desencontro entre os sistemas de 

sons da Língua Portuguesa e da Língua Inglesa. Esses desencontros lingüísticos 

tendem a ser, para alunos brasileiros, o maior obstáculo para que haja um bom 

desempenho comunicativo. 

 

Diferenças na pronúncia de algumas palavras podem não aparecer na 

escrita, por sua vez, podem, também não aparecer na própria pronúncia. Isto é 

um fator que gera dificuldade para alfabetização até dos nativos, mas, sobretudo 

haverá um comprometimento da leitura no quesito de interpretação e 

comunicação para aprendizes do inglês como língua estrangeira (SCHUMACHER 

2002, p. 37). 

   

De acordo com tabalhos feitos por Holt e Meyers (1991), a diferença da 

forma de falar o Inglês Americano pelo estrangeiro existe devido às diversas 

formas de articulação labial, dental, lingual e tensão das pregas vocais. 

 

A comparação entre pronúncia e sotaque será inevitável. Mas, serão 

observadas suas distinções. No Inglês Americano, por exemplo, existem cinco 

diferentes zonas de pronúncia dentro dos Estados Unidos (pronunciatioan zones). 

São elas: Nova Inglaterra, Norte, Meio-Norte, Sul e Oeste (New Emgland, North, 

North Midland, South, West) enquanto MacNEIL (2004) define apenas três zonas 

de sotaque: Extremo-Norte, Extremo-Sul e Extremo-Oeste (Up North, Deep South, 

Out West). No entanto, há dois componentes que são unicamente americanos; 

permanecem basicamente os mesmos – a musicalidade da fala ou entonação 

(intonation) e a conexão das palavras ou palavras ligadas na produção do 
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discurso (liasions or connected speech). Estes definem o sotaque (COOK, 2000  

SHUY; PRESTON, 1973). 

 

Aprendizes de inglês como língua estrangeira podem ser seriamente 

taxados de não possuírem um bom sotaque. Na verdade o sotaque estrangeiro, 

pronunciando o inglês americano não é ruim; ele apenas é não-padrão aos 

ouvidos do americano. Cada língua é igualmente válida, portanto, cada sotaque é 

válido (COOK, 2000). 

 

Um americano comum, entretanto, possui um certo retardo ao tentar 

entender um sotaque estrangeiro falando o inglês em que os sons estão fora do 

modelo americano (standard American English). “Os ingleses e americanos são 

povos separados por duas línguas” (SHAW apud COOK, 2000). 

 

Alguns alunos aprendem a “hiperpronunciar” as palavras do inglês porque, 

naturalmente, eles querem dizer a palavra da forma que está escrita. Muito 

freqüentemente, professores de inglês como língua estrangeira podem permitir 

este fato por pensarem que o inglês americano coloquial é grosseiro ou até 

incorreto. Definitivamente isso não é verdade; quanto mais coloquial for em 

produzidos os sons, maior será a similaridade com o inglês do nativo.   

 

Há determinadas causas que justifiquem o erro de pronúncia e, 

conseqüentemente, os erros na produção da de leitura. Alguns exemplos serão 

vistos a seguir: 

  

 Sons do Inglês que não existem no Português, têm como causa o 

desconhecimento da articulação de um determinado som a ser 

pronunciado pela falta de um modelo na Língua Portuguesa. 

 

 Uma mesma letra ou um conjunto de letras que possuem valores 

sonoros diferentes na Língua Portuguesa e na Língua Inglesa, tem 

como causa o hábito do aluno brasileiro utilizar-se de uma letra e/ou um 
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conjunto de letras no Português e achar que esses mesmos sons são 

válidos no Inglês.  

 

 Uso da maneira de falar Português ao falar Inglês. De forma 

inconsciente, os movimentos dos órgãos da fala, como a abertura da boca, 

movimento da língua e lábios e vibração das pregas vocais, são 

coordenadas como se o aluno estivesse falando Português; o que muda é 

apenas a parte estrutural. 

 

 Ritmo e ou entonação das palavras. Brasileiros mantêm o mesmo ritmo e 

tonicidade das palavras como se estivessem falando Português. 

 

 Os quatro itens citados anteriormente são remetidos a um fator de bastante 

relevância dentro do aprendizado de qualquer língua estrangeira: a pronúncia. 

 

 Os padrões de pronúncia, cuja mudança é facilmente observável, são as 

características relacionadas ao ritmo, à nasalidade, à musicalidade, dentro do 

escopo da tonicidade das palavras e frases. As definições de cada característica 

citada podem ser observadas a seguir: 

 

 - Musicalidade e tonicidade: refere-se a como uma determinada expressão, 

em língua Inglesa, deve ser falada; por exemplo: - Hi, How are you
1
?;  

 - Ritmo e velocidade de fala; 

 - Padrões de nasalidade e ressonância: Fala aberta ou fechada 

 

Como em qualquer língua, essas diferenças entre sotaque e pronúncia 

(aspectos fonético-fonológicos) surgiram de um contexto histórico 

 

2.5 Contexto histórico da Língua Inglesa 

 

O que é exatamente a língua inglesa e por que ela tem essa 

                                                 
1
 As duas palavras destacadas de cor amarela indicam que funcionam como palavras tônicas (stressed words) 

na pergunta.   
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estranha mistura de grafias e formas de pronúncia ainda mais curiosas, por 

vezes até contraditórias? Esta deve ser a pergunta feita por milhares de 

pessoas que por inúmeras razões começam a aprender essa língua. Para 

melhor responder a essa pergunta, olhar-se-á para a sua história e 

desenvolvimento que começa com a chegada dos indo-europeus 

conhecidos como celtas à Grã-Bretanha.  

 

Presume-se que os ingleses tiveram sua origem há aproximadamente sete 

mil anos, começou a viajar para o leste e para o oeste, partindo do centro da 

Europa, no período entre 3500 e 2500 a.c. Depois de chegarem à Grã-Bretanha 

Lá, permaneceram sem perturbações significativas durante quase 700 anos. E o 

que se tem a dizer sobre a língua dos celtas? Apesar da invasão dos romanos em 

55 a.c. e da sua razoável estadia de quase 500 anos, a língua dos celtas foi muito 

pouco modificada. É verdade que muitos celtas foram forçados a ir para a 

Escócia, para o País de Gales, a Cornuália e a Irlanda, mas ainda havia um 

número suficiente de pessoas que ficaram para trás e cujas vidas passaram a ser 

influenciadas pelos romanos. Não deveria existir alguma influência do latim na 

língua deles? Seria lógico que houvesse, mas tudo o que resta do latim falado 

naquela época são os nomes de alguns lugares, como Chester, Manchester e 

Winchester, que vieram da palavra "castra", significando acampamento militar. Os 

romanos partiram, e vieram os violentos povos germânicos, chamados anglo-

saxões. Eles é que iriam plantar as primeiras sementes da língua inglesa 

(SCHENDL, 2001). 

 

De acordo com análises computadorizadas, as cem palavras mais comuns 

da língua inglesa são de origem anglo-saxônica, como, por exemplo, wood 

("floresta", "madeira"), dog ("cachorro"), field ("campo"), is ("é", "está"), sheep 

("ovelha"), the ("o", "a", "os", "as"), work ("trabalho"), you ("você", "vocês") 

(SCHUMAVHER, 2002). 

 

No entanto os acontecimentos de 1066, a invasão do rei francês William, o 

e a conseqüente transformação da sociedade inglesa teriam uma influência ain 

marcante. O inglês de antes de 1066 é conhecido como Old English ("inglês 
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Antigo). A invasão francesa marcou o início do período da história da língua 

conhecida como Middle  English ("inglês médio") (SCHENDL, 2001). 

 

Geoffrey Chaucer é mais lembrado pela sua obra-prima Os Contos da 

Cantuária, escrita em 1344, marca da por uma rica percepção do dia-a-dia e das 

características das pessoas da época. Mas duas gerações após a sua morte 

ocorreu na Inglaterra o que ficou conhecido como a Grande Mudança das Vogais 

(The Great Vowel Shift), onde sete sons de vogal longa do inglês foram reduzidos 

para cinco. Essa mudança fundamental na pronúncia costuma marcar a transição 

entre o inglês médio e as origens do inglês moderno. O efeito dessa mudança de 

pronúncia na mais importante obra de Chaucer, escrita em forma de poesia, foi 

uma alteração radical no ritmo que ele havia incorporado usando a forma antiga. 

Assim, para aquela nova geração de falantes de inglês a obra deve ter soado um 

tanto desinteressante. (SCHENDL, 2001). 

 

A presença de várias vogais mudas no fim de palavras como "name" 

(nome) teve origem na mudança da pronúncia, mas não da grafia. Por exemplo, 

originalmente, name ("nome") era pronunciado com duas sílabas, como acontece 

em farmer ("fazendeiro"). O resultado disso foi um aumento da distância existente 

entre o que era escrito e como o escrito era falado.  (SHUY; PRESTON, 1973). 

 

Por volta de 1440 uma invenção iria revolucionar a comunicação: a prensa 

tipográfica de William Caxton, que ajudou na padronização da grafia e da 

pronúncia. Em cem anos textos e impressões seriam uniformes, embora a grafia 

e a pontuação só viessem a ser finalizadas no século XVII. O próprio Caxton usou 

a região de Londres como base para as suas traduções e formas de grafia, e a 

sua tendência para pôr no papel as idiossincrasias que ouvia nas ruas de Londres 

contribuiu um pouco para a escrita caótica de hoje em dia, como por exemplo 

right (certo), pronunciado no século XV como "richt", com "ch" pronunciado igual 

a "Ioch" ("lago"). No entanto, essa escolha do inglês falado no sudeste da 

Inglaterra e a crescente importância da cidade emprestaram especial importância 

ao dialeto do sudeste, importância essa que se mantém até hoje. No presente é 

possível fazer uma clara distinção entre o inglês provincial e o central, 
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correspondendo ao inglês regional e à sua variedade padrão (WIDOWSON, 

1996). 

 

No fim do século XVIII, começou a ocorrer o alongamento das vogais em 

palavras como fast ("rápido") e path ("trilha"), o que passou a ser uma 

característica diferenciadora das classes alta e média inglesa e que está 

relacionada com a Received Pronunciation (SCHMAVHER 2002). O "r" no fim das 

palavras, tão aparente no inglês americano, continuou a enfraquecer, resultando 

diferenças mais perceptíveis entre o inglês americano e o britânico (CROWTHER, 

1999). 
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CAPÍTULO 3 

 

3 VOGAIS 

 

 “A divisão mínima na articulação da língua é a dos sons vocais 

elementares, que podem ser vogais ou consoantes. A divisão resulta de um 

processo psíquico da parte do falante e do ouvinte. A realidade física mostra que 

a emissão vocal é contínua tais como os aparelhos acústicos e aparelhos de 

registro articulatório” (CAMARA Jr., 1970, 33).  

 

Vogais são sons da fala humana produzidos por um fluxo de ar contínuo, 

acompanhado de vibração das cordas vocais. Sozinhas elas são difíceis de 

descrever; o contorno consonantal é quem define a forma como as vogais 

venham a ser pronunciadas. O que diferencia uma vogal da outra, na maioria das 

línguas, não é a intensidade nem a freqüência, mas o timbre.  Diferentes timbres 

são produzidos pelo posicionamento da língua na boca, que muda a forma da 

cavidade bucal.  Sons de vogais variam de forma contínua, podendo ser 

produzidos por um número praticamente infinito de posições intermediárias da 

língua dentro da cavidade bucal. 

 

Na maioria das línguas as vogais constituem o que se chama de cume 

silábico ou núcleo da sílaba, ou seja, qualquer sílaba tem de possuir uma vogal, 

quer tenha consoante(s) ou não, sendo essa vogal o segmento fonético 

pronunciado com maior intensidade. 

 

3.1 Vogais do Português do Brasil 

 

Em línguas de maior densidade, com menor ocorrência de palavras 

monossilábicas e com uma média superior de duas sílabas por palavra, o número 

de fonemas vocálicos não precisa ser tão grande e a diferença entre cada vogal 

pode ser maior. Este é o caso do português (sete fonemas para as vogais, dois 

para as semivogais) Na língua portuguesa são cinco as letras usadas para 
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representar vogais: “a”, “e”, “i”, “o”, “u”. Estas também podem ser nasalizadas. 

São as chamadas vogais nasais. 

  

A língua portuguesa se caracteriza, entre as línguas românicas, por 

produzir emissão nasal das vogais em diversas circunstâncias. O mesmo fato se 

apresenta em Francês; porém em condições fonológicas diferentes. Nas demais 

línguas românicas o trabalho perito da fonética registra uma leve nasalização de 

uma vogal em contato com uma consoante nasal da silaba seguinte em um 

mesmo vocábulo (CAMARA Jr., 1970, 46).  

 

 As vogais da língua portuguesas apresentam um determinado “acento” ou 

intensidade, associada a uma leve elevação do tom de voz. 

 

O sistema vocálico da Língua Portuguesa é considerado triangular. Há uma 

serie de vogais anteriores, com um avanço da parte anterior da língua e sua 

elevação gradual, e outra série de vogais posteriores, com um recuo da parte 

posterior da língua e a sua elevação gradual. Nestas há como acompanhamento, 

um arredondamento gradual dos lábios. Entre umas e outras, sem avanço ou 

elevação apreciável da língua, tem-se a vogal /a/ como vértice mais baixo de um 

triângulo de base para cima. A articulação da parte anterior, central (ligeiramente 

anterior) e posterior da língua dá a classificação articulatória de vogais – 

anteriores, central posteriores. A elevação gradual da língua, na parte anterior ou 

na parte posterior, conforme o caso dá a classificação articulatória de vogal baixa, 

vogais médias de 1º grau (abertas). Vogais médias de 2º grau (fechadas e vogais 

altas (CAMARA Jr., 1970, 41). 

  

Conclui-se, portanto, que a distinção das vogais é observada de acordo 

com os diferentes posicionamentos dos músculos bucais (língua, lábios e véu 

palatino) e apresentada quanto à zona de articulação, a qual determina, na região 

da boca em que há maior elevação da língua podendo ser estas vogais 

anteriores, centrais e posteriores; pela elevação da região mais alta da língua 

podendo ser vogais altas, médias e baixas; pelo timbre – podendo ser aberto ou 

fechado (CIPRO NETO 2003, 19). 
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3.2 Classificação das vogais no português: 

 

     Intervenção das 

cavidades bucal e nasal 

Orais - pá, pelo, vivo, mó, sul  

Nasais - rã, tendo, fim, som, fundo 

Zona de articulação 

Anteriores ou Palatais - rir, pé, vê  

Médias ou Centrais - átomo, ânsia 

Posteriores ou velares - lomba, avô, dominó 

Timbre 

Abertas - pá, pé, mó  

Médias - ano, fêmea, ânsia, dedo 

Fechadas - vi, burro, rio, rústico 

Intensidade 

Tónicas - armário, pé, mito  

Átonas - casa, meter, povo 

 

Quadro 1: Processo de articulação das vogais do português do Brasil. Ref.: MATTOSO CAMARA 

Jr, Joaquim, Estrutura da Língua Portuguesa, 40ª edição 

 

A classificação das vogais como fonemas tem ponto de partida na posição 

tônica. Sua disposição apresentar-se-á da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Vogais do Português do Brasil. Ref.: MATTOSO CAMARA Jr, Joaquim, Estrutura da 

Língua Portuguesa, 40ª edição 

 

3.3 Vogais do inglês Americano 

 

Línguas diferentes possuem diferentes sistemas de sonorização. No 

português, por exemplo, há cinco vogais distintas com, também, sete fonemas 

Altas            /u/                                                 /i/ 

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

médias                      /ò/                  /è/                     (1º grau) 

Baixa                                    /a/ 

           posteriores            central           anteriores 
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distintos. Elas se combinam de forma conveniente, as letras do alfabeto Romano: 

A letra “A” como palavras “carro”, “aroma”; a letra “E” como nas palavras elefante, 

“especial” e demais palavra. 

 

São observados, entretanto, os problemas que os falantes do português do 

Brasil enfrentam ao tentarem aprender inglês. O inglês não tem simplesmente um 

maior número de vogais, mas, diferentes tipos de vogais que, em parte, seguem 

determinados regras (MATHEWS 2003, 98). 

 

Em seguida será visto uma tabela contendo as representações gráficas do 

sistema fonético do inglês; não só contendo os sons das vogais, mas também, as 

transcrições consonantais: 

 

 

Quadro 3: Transcrições fonéticas das vogais do inglês. Ref: UNDERHILL, Adrian, Sound 

Foundations. 

 

Para um maior entendimento do assunto mostrar-se-ão, a seguir, duas 

classes diferentes de vogais em inglês seguidas de comentários. Na tabela da 

classe “A” de palavras serão vistas as vogais curtas (short vowels) e na tabela da 

classe “B” das palavras serão vistas as vogais longas (long vowels) e os ditongos 

(diphthongs). (MATHEWS 2003, 99) 

 

3.3.1 Duas classes de vogais no inglês  

 

A transcrição fonética aqui utilizada é especificamente do inglês americano. 

Pela ausência dos símbolos de transcrição fonética na linguagem HTML será 

utilizado nessa pesquisa o padrão de transcrição adotado pelo MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). 
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CLASSE ”A”  vogais curtas (short vowels) 
CLASSE “B”  vogais longas e ditongos 

(long vowels and diphthong) 

BIT BEAT 

BET BAIT 

BAT BOUGHT 

BOB BOAT 

BUT BOOT 

BOOK - 

ABOUT - 

 
Tabela 1: Vogais do inglês 

 

Embora se tenha a sensação que há muitos símbolos e representações 

fonéticas a serem aprendidas, existem três sons vocálicos bem peculiares que se 

confundem bastante quando comparados aos do português do Brasil. São eles; 

/ae/, /ä/, /â/. Este último chamado de (schwa). 

 

3.3.2 O som “/ae/” 

 

Embora não seja um som comum o som /ae/ é muito distinto ao ouvido e 

tipicamente um som do Inglês Americano. Seu símbolo fonético é /ae/ devido à 

uma combinação entre os sons /ä/ + /e/. Para pronunciá-lo, posicione sua 

mandíbula para baixo como se fosse dizer /ä/; então, a mandíbula, uma vez na 

posição baixa e anterior, continua baixa, porém, posterior. O som final não será 

de suas vogais separadas. 

 

 

Figura 3: Representação fonética do som vocálico “ae”. Ref.: COOK, Ann, American Accent 
Training, 
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3.3.3 O som “/ä/” 

 

Para pronunciar /ä/ deve-se relaxar a língua e posicionar a mandíbula para 

baixa o tanto quanto ela consiga descer como mostra o desenho: 

 

Figura 4: Representação fonética do som vocálico “ä”. Ref.: COOK, Ann, American Accent 
Training, 

 

3.3.4 O som “/â/” da vogal neutra SCHWA 

 

O ultimo dessa seqüência de três sons citados é o “schwa”; o som mais 

comum do Inglês americano de vários fatores tais como: 

 

 A maneira que o falante se expressa; 

 Suavidade e força na entonação; 

 A tonicidade ou relaxamento com que o falante pronuncia as palavras. 

  

A ortografia não ajuda a identificar este son, pois ele pode aparecer em 

qualquer vogal ou numa combinação delas é um som vocálico neutro, /uh/. O som 

está freqüentemente numa silaba átona embora possa aparecer numa tônica. 

   

Quando quer que se veja um som de vogal que pode ser omitido ou que 

sua ausência não mude a pronúncia da palavra, provavelmente será encontrado o 

som da “schwa” nesse caso, Como exemplo tem-se a palavra 

“photography”./ph’togr’phy/; onde há a apóstrofos é localização do “schwa” como 

mostra o desenho: 
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Figura 5: Representação fonética do som vocálico “ə” (SCHWA). Ref.: COOK, Ann, American 
Accent Training, 

 

A “schwa” é um som médio-central. Seu som é um leve “uh” como em 

“necklace” /’nekləs/ 

  

Para produzir o som /a/ coloca-se a mão no diafragma e empurra até o 

ruído seja liberado. Lábios, língua e mandíbula não se movem; apenas permitem 

que o som passe pelas cordas vocais. Deve soar como “uh”. 

 

Depois de vista a divisão das vogais entre curtas, longas e ditongos, é 

bastante provável que aflore a dúvida de que: Como os sons saem da boca do 

falante, ou seja, como tais sons são produzidos? 

 

Tomar-se-á como exemplo o som “Ah”, falado com tom de voz alto quando 

um médico quer examinar a garganta de um paciente. Este é um dos sons mais 

simples que o aparelho fonador humano pode produzir. Geralmente o ar sai de 

forma regular dos pulmões. Na base da garganta esta corrente de ar passa 

através da laringe que é uma caixa de ressonância com válvula formada por duas 

dobraduras paralelas de membrana. Estas são as cordas e em respiração normal, 

são sustentadas separadamente. Ao dizer “Ah”, no entanto, elas ficam próximas 

uma da outra então vibram em uma freqüência determinas por suas tensões, tal 

como o ar dos pulmões e forçado entre eles. Essa vibração é que faz a diferença 

entre um som como “Ah” e um que pode ser produzido simplesmente como um 

sopro através da cavidade bucal. Esse fato faz a diferença também entre o som 

“Ah” e o som do “H” como, por exemplo, em “Ha”. Ao dizer “Ha”, a corrente de ar 

é audivelmente é expelida; porém no começo por uma fração de um segundo. As  

cordas vocais ainda não estão vibrando. A vibração também é diferente ao falar o 

som “Ha” dependendo do tom de voz; pode ser mais rápido ou mais lento. 
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A corrente de ar passa pela garganta e pela boca a qual funciona como um 

sistema complexo de ressonância.  

 

Ao dizer “Ah”, a abertura entre as mandíbulas é bem estendida, e língua 

aplainada e retraída.  

 

Dentro os sons dos vocálicos pode-se comparar o som “Ah”, descrito 

anteriormente ao som Eee. Abertura entre as mandíbulas é estreitada e os lábios 

são esticados lateralmente. Por trás dos lábios, o corpo da língua também é 

empurrado para frente. (MATHEWS, 2003, p. 102). 

 

O inglês, entretanto, é uma língua notadamente econômica no uso de 

sílabas, compacta, com um grande número de palavras monossilábicas. Isto 

naturalmente exige um número maior de fonemas vocálicos para atender a essa 

maior "demanda" de um sistema com um número reduzido de combinações 

possíveis. 

 

Portanto, em sistemas fonológicos com um grande número de fonemas 

vocálicos, a diferença entre cada um tende a ser mínimo, o que exige uma maior 

acuidade auditiva de parte dos falantes dessa língua tanto no reconhecimento 

quanto na produção oral como mostra a tabela a seguir: 

 

Quadro 4: Sons das vogais do inglês americano. Ref.: COOK, Ann, American Accent Training, 
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O problema é agravado pelo fato de que não existem delimitações claras e 

precisas entre vogais. No estudo da fonologia, a descrição e a classificação das 

consoantes é muito mais fácil.  Um som pode ser uma oclusiva ou uma fricativa, 

mas dificilmente poderá ser classificado como algo intermediário.  É perfeitamente 

possível, entretanto, produzir um som intermediário entre uma vogal alta e uma 

média, por exemplo.  Portanto, este talvez seja o maior e o mais persistente 

problema; não apenas para estudantes de inglês como língua estrangeira que 

falam o português do Brasil como língua materna, mas para todos aqueles cujas 

línguas não possuem um número tão grande de vogais dentro do espectro 

vocálico quanto o que inglês apresenta. 

 

O número de vogais com relevância fonêmica em uma língua é portanto 

um fator determinante do grau de dificuldade em se obter proficiência oral e uma 

boa pronúncia.  No presente trabalho identificar-se-ão doze fonemas monotongais 

diferentes de vogais para o inglês norte-americano.  

 

Schumacher (2002, 40) diz que em inglês também existem as mesmas 

cinco letras para representação das vogais (“a”, “e”, “i”, “o”, “u”) bem como as 

seqüências das mesmas, que formam os ditongos. Mas na fala estes símbolos 

gráficos representam quatorze fonemas os quais são estabelecidos pelo padrão 

ReceIved Pronunciation (RP) que se agrupam e que se relacionam com as 

consoantes de forma diferente do português.  

 

Childs (2004) relacionou pelo menos quinze fonemas entremonotongos e 

ditongos de vogais, ao passo que D’Eugenio encontrou ainda mais: 

 

“É notório o fato de que o inglês é rico no número de vogais, contendo 

nada menos do que vinte fonemas vocálicos (doze vogais puras e oito ditongos.” 

(D’Eugenio, 1982). 

 

Muitos alunos e, principalmente, professores de inglês como língua 

estrangeira se utilizam desse sistema numérico de contabilização dos fonemas 

vocálicos do inglês para identificar os sons comuns das vogais do inglês Norte-
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Americano. Falantes nativos, de maneira geral, não conhecem e ou não utilizam 

este sistema numérico (CHILDS, 2004). 

Em adição a isto, não é qualquer surpresa que se encontrem lingüistas, 

que acreditem na importância de se manter o número total de fonemas do inglês 

pequeno, venham a propor que o número real de fonemas vocálicos do inglês 

seja menor que dez, por exemplo, e, tratem todos os fonemas vocálicos longos e 

os ditongos como sons compostos por dois fonemas separadamente (ROACH, 

2000, p. 124). 

 

Os fonemas compostos se formam com uma seqüência de dois fonemas 

vocálicos básicos ou a junção de duas vogais curtas (short vowel connection). 

Vogais longas e ditongos possuem a mesma composição fonológica (ROACH, 

2000, p. 125). 

 

3.4 Vogais do inglês americano vs. Vogais do Português do Brasil  

(AE Vowels vs. BP Vowels) 

 

Considerando a anatomia do sistema articulatório humano que produz a 

fala, suas limitações, e considerando o fato óbvio de que não existem diferenças 

fisiológicas no aparelho articulatório entre pessoas de diferentes nacionalidades, 

pode-se concluir que todos os sons vocálicos de todos os idiomas possíveis 

recairão sobre o mesmo espectro e que as diferenças entre um fonema e outro 

próximo poderão chegar ao limite da perceptibilidade da audição humana. 

 

Portanto, quanto maior for o número de vogais de uma determinada língua, 

tanto menor e mais sutil será a diferença entre elas.  Desta forma, torna-se muito 

difícil manter uma distinção clara entre vogais dentro de um inventário tão repleto 

de fonemas (como no inglês) e, ao mesmo tempo, produzido por um aparelho 

articulatório tão limitado.   

 

Em primeiro lugar, este é um problema que afeta a assimilação da língua 

materna, fazendo com que a criança leve mais tempo até conseguir distinguir 

todas as vogais.  Em segundo lugar, e com maior insistência, o estudante de 
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língua estrangeira será afetado, principalmente quando a língua materna tiver um 

número de vogais menor do que o número de vogais da língua estrangeira. Da 

mesma forma que falantes nativos de espanhol exibem uma notória dificuldade 

em distinguir as vogais do português nas palavras pê e pé, vô e vó, também è 

perceptível que o aluno de inglês como LE que tem o português do Brasil como 

língua materna, apresenta dificuldades evidentes em distinguir determinadas 

vogais do inglês. 

 

 Uma questão a ser analisada no estudo da fonética, é a nasalidade.  A 

nasalidade é produzida pelo rebaixamento parcial de uma membrana chamada 

palato mole ou véu palatino, de maneira que nas vogais, parte do fluxo de ar 

passa através da cavidade nasal, a qual funciona então também como câmara de 

ressonância. Isto altera o som apenas pelo fato de acrescentar uma característica 

nova, deixando as demais características da vogal inalteradas. 

 

O português é caracterizado por possuir uma forte nasalidade em seu 

sistema fonêmico. Essa nasalidade dificulta o aprendizado do português do Brasil 

por estrangeiros e, principalmente, dificulta o aprendizado da LE pelos falantes LP 

do Brasil.  

 

Os falantes brasileiros da LP que estudam o inglês como LE enfrentam 

uma dupla dificuldade: Eliminar a nasalidade ao mesmo tempo em que enfrentam 

o desafio de assimilar um sistema com um número maior de vogais cuja única 

característica diferenciadora são as mínimas diferenças no posicionamento da 

língua (SCHÜTZ, 2005). 
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3.5 Sons diferenciados das vogais em inglês comparados ao português: 

 

 
  

Figura 6: Interferência das vogais do português do Brasil com as vogais do inglês americano. 
Ref.; SCHÜTZ, Ricardo. Os Fonemas das Vogais do Inglês e do Português. English Made in Brazil 

 

3.6 Divergências entre as vogais: 

Como mostra a figura 6, a distância euclidiana entre os pares mínimos 

representam um considerável grau de dificuldade Estes são provavelmente os 

erros mais comuns com as vogais do inglês de estudantes cuja língua materna é 

o português do Brasil: 

Vogais anteriores altas (high-front vowels).  Os fonemas /iy/ e /I/ do 

inglês muito provavelmente serão percebidos e reproduzidos como /i/ do 

português, neutralizando assim o único contraste entre palavras (SCHÜTZ 2005): 

beat /biyt/ - bit /bIt/ 

eat  /iyt/ - it /It/ 

feet /fiyt/ - fit /fIt/ 

heat /hiyt/ - hit /hIt/ 

leave /liyv/ - live /lIv/ 

meal /miyl/ - mill /mIl/ 

reach /riytsh/ - rich /rItsh/ 

seat  /siyt/ - sit /sIt/ 

seek  /siyk/ - sick /sIk/ 

wheel /wiyl/ - will /wIl/ 

 

Vogal baixa anterior /ae/ e vogal média anterior /e/ (low-front e mid-front 

vowels): Os fonemas /æ/ e /e/ do inglês serão percebidos como /é/ do português, 

cuja posição de articulação é intermediária.  Este desvio neutraliza o contraste 

entre as seguintes palavras (SCHÜTZ, 2005). 

bed /bed/ - bad /bæd/ 

dead /ded/ - dad /dæd/ 

end /end/ - and /ænd/ 

guess /ges/ - gas /gæs/ 

head /hed/ - had /hæd/ 

lend /lend/ - land /lænd/ 

men /men/ - man /mæn/  

said /sed/ - sad /sæd/  

send /send/ - sand /sænd/  

then /ðen/ - than /ðæn/ 

 

Vogal médio-central (mid-central vowel): Denominada “SCHWA”, como 

visto anteriormente, (de alta ocorrência no inglês), representa uma notória 

dificuldade mesmo em longo prazo.  Isto porque, no português, vogais atônicas 
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não são reduzidas e neutralizadas como em inglês. A “schwa” é considerada uma 

vogal neutra, pois, por muitas vezes, substitui o fonema original das vogais.  É 

muito provável que o aluno brasileiro venha a ser influenciado pela ortografia 

neste caso.  O nome próprio Melissa Lincoln, por exemplo, poderá vir a ser 

pronunciada /me’liysa ‘lincon/ ao invés da forma correta /mâ’lIsa ‘lIncân/ (neste 

exemplo é levado em consideração apenas o erro da vogal médio-central 

SCHWA) (SCHÜTZ 2005) 

 
Vogal baixa posterior /a/ e vogal média posterior /o/ (low-back e mid-back 

vowels) Falantes brasileiros do inglês como LE encontrarão dificuldade para 

distinguir entre os sons de /a/ e /o/ do inglês.  Na maioria das vezes /a/ será 

percebido como /ó/ do português.  Este problema é acentuado pelo fato de que o 

fonema /a/ do inglês é muitas vezes representado na ortografia pela letra “o” 

(SCHÜTZ 2005). 

park /park/ - pork /pork/ 

cot /kat/ - caught /kot/  

are /ar/ - or /or/ 

 
Vogais posteriores altas (high-back vowels).  O fonema /u/ do português 

tem uma posição de articulação intermediária e conseqüentemente um som 

exatamente intermediário entre /U/ e /uw/ do inglês.  O resultado disto é que 

estes fonemas serão percebidos e reproduzidos como /u/ (SCHÜTZ, 2005). 

full /fUl/ - fool /fuwl/ 

look /lUk/ - Loop /lup/  

pull /pUl/ - pool /puwl/   

stood /stUd/ - stool /stuwl/ 
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CAPÍTULO 4 

 

4 METODOLOGIA 

 

Neste capitulo, para o desenvolvimento do presente trabalho, tomar-se-á 

como base uma metodologia baseada em análises de tabelas através de 

percentuais que indicam as margens de erro e acverto dos informantes.  

 

4.1 Abordagem e procedimento 

 

A metodologia do presente trabalho faz um enfoque na análise de frases 

como instrução de leitura feita em Recife/PE. Tais frases, as quais podem ser 

encontradas no Anexo 01, contêm palavras que contemplam os doze sons 

distintos e monotongais das vogais do inglês americano. 

 

Foram analisados, nas instruções, alunos da rede estadual de ensino 

regular, da rede particular de ensino regular e de universidades. 

 

A metodologia também utiliza como variáveis as faixas etárias e tipos de 

escolas. 

 

A leitura das frases foi gravada em situações individuais no núcleo de 

línguas do CAC/UFPE; não sendo levado em consideração o grau de 

escolaridade do aluno nem seu estado emocional. 

 

4.2 População e Amostra 

  

O corpus do presente trabalho é constituído por uma seqüência de 

diferentes frases. As frases determinam o segmento e as instruções de leitura a 

que os alunos serão submetidos. Serão utilizados estudantes de diferentes faixas 

etárias, série e tipos escolas; sendo as tais: Escolas públicas, escolas particulares 

e universidades.  
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A escolha da população foi feita em escolas da rede pública, da rede 

particular de ensino e de universidades em Recife/PE. 

 

Averiguar-se-ão as dificuldades encontradas em ambas as escolas de 

ensino regular e nas universidades tendo em vista as numerosas salas de aula e, 

por muitas vezes, a falta de capacitação dos professores no que se refere ao 

ensino da pronúncia e dos diferentes sons que traz a língua inglesa (terá 

importância apenas neste trabalho os estudos sobre as vogais) 

 

A população desta instrução de leitura será constituída por um total de                            

vinte e cinco informantes (alunos); os quais compõem o corpus do presente 

trabalho sendo os mesmos estratificados por faixa etária e tipos de escolas. 

 

Os informantes foram escolhidos aleatoriamente não sendo levado em 

consideração o estado ou região proveniente dos mesmos. 

 

Foram utilizadas gravações em áudio como coleta. Cada gravação durou 

uma média de um minuto e trinta segundos 

 

Essas gravações foram transcritas e baseadas no IPA (International 

Phonetic Alphabet) das vogais no que diz respeito aos sons da língua inglesa no 

sistema de vogais do Inglês Norte-Americano. 

 

Estratificaram-se assim vinte e cinco informantes seguindo a seqüência de 

faixa etária, série e tipo de escola. 
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FAIXA 
ETÁRIA 

SÉRIE TIPO DE ESCOLA 

01 09 anos 3ª fundamental Rede Particular 
02 09 anos 5ª fundamental Rede Particular 
03 10 anos 5ª fundamental Rede Particular 
04 11 anos 6ª fundamental Rede Particular 
05 12 anos 6ª fundamental Rede Particular 
06 13 anos 7ª fundamental Rede Estadual 
07 13 anos 7ª fundamental Rede Estadual 
08 13 anos 8ª fundamental Rede Estadual 
09 13 anos 8ª fundamental Rede Estadual 
10 14 anos 8ª fundamental Rede Estadual 
11 14 anos 1º médio Rede Estadual 
12 15 anos 7ª fundamental Rede Estadual 
13 15 anos 8ª fundamental Rede Estadual 
14 15 anos 1º médio Rede Estadual 
15 17 anos 3º médio Rede Estadual 
16 18 anos 3º médio Rede Estadual 
17 18 anos - Universidade 
18 18 anos - Universidade 
19 18 anos - Universidade 
20 19 anos - Universidade 
21 20 anos - Universidade 
22 21 anos - Universidade 
23 22 anos - Universidade 
24 30 anos - Universidade 
25 61 anos - Universidade 

 
Tabela 2: Perfil dos informantes 

 

4.3 Instrumento de pesquisa 

 

O instrumento utilizado no corpus do presente trabalho é constituído por 

uma análise de leitura individual através de diferentes frases. As frases 

determinam o segmento e as instruções de leitura a que os alunos serão 

submetidos.  

 

Cada erro será estudado individualmente no que diz respeito à pronúncia 

das vogais do inglês norte-americano. 

  

Para coleta dos dados foram utilizadas doze frases que contemplam os 

fonemas vocálicos do inglês norte-americano. 
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Serão levados em consideração nos exemplos erros potenciais de pares 

homófonos, homógrafos e homônimos comparados a palavras na língua 

portuguesa. 



 

51 

 

CAPÍTULO 5 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

A partir dos dados fornecidos pelos informantes, foi constituído um total de 

sete tabelas. Três, das sete, contemplam diferentes faixas etárias; três, 

contemplam os tipos de escolas e uma faz uma quantificação geral dos 

informantes. Nas tabelas, a coluna “PALAVRA” contém 12 palavras com sons 

distintos das vogais do inglês (Massachusetts Instiute of Technology – MIT, 2007). 

A coluna: “LIDAS COMO NO INGLÊS” apresenta o percentual de acerto dos 

leitores, ou seja, a forma existente no inglês como realmente o fonema seve ser 

lido e a coluna: “LIDAS COMO NO PORTUGUÊS” apresenta o percentual de erro, 

ou seja, a forma lida pelo leitor em que o fonema vocálico é um fonema da LP. 

Uma análise acerca desses dados é feita a seguir. 

 

No que se refere aos erros de leitura das vogais do inglês, atenta-se para o 

fato de que as vogais que estão enquadradas num mesmo sistema fonético da 

língua portuguesa estão suscetíveis a um maior índice de acerto pelos falantes do 

português do Brasil como se mostram o monotongo “BET” (vide Tabela 3). 

 

 

Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 4,00 96,00 

3 BAIT 72,00 28,00 

4 BET 100,00 0,00 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 16,00 84,00 

8 BUT 44,00 56,00 

9 BOAT 52,00 48,00 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 44,00 56,00 

12 BYTE 64,00 36,00 

 
Tabela 3: Resultados das leituras para um total de 25 informantes. 
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5.1 Faixa etária 

 

Na Tabela 4 observa-se que os alunos, os quais estão compreendidos 

entre nove e doze anos de idade, apresentam muito mais facilidade de pronunciar 

as vogais que são vivenciadas nas palavras de seu dia-a-dia (VYGOTSKY, 1998 

apud ROCHA, 2008).  

 

Esses alunos, quase que diariamente, tem acesso a palavras do inglês em 

dispositivos de entretenimento como computadores e videogames em que as 

narrações dos jogos eletrônicos, por exemplo, são feitas com áudio e legendas 

em inglês havendo uma otimização no processo de aprendizagem.   

 

Há uma elasticidade maior no cérebro para o recebimento de novas 

informações e conseqüentemente a assimilação de novos fonemas (fonemas 

estes de uma LE) pela memória de longo prazo é consolidada.   

 

Nessa faixa etária; isso faz com que o aluno consiga desenvolver suas 

habilidades fonêmicas na LE praticamente sem o sotaque da LM (ALMEIDA 

FILHO, 1991). 

 

Pela exposição constante à LE espera-se do aluno um domínio de cerca de 

3000 a 5000 palavras, compreensão fonêmica de letras de músicas e capacidade 

de escrever textos curtos.  
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Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 20,00 80,00 

3 BAIT 60,00 40,00 

4 BET 100,00 0,00 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 20,00 80,00 

8 BUT 20,00 80,00 

9 BOAT 20,00 80,00 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 40,00 60,00 

12 BYTE 40,00 60,00 

 
Tabela 4: Resultados das leituras para um total de 05 crianças (idade de 9 a 12 anos). 

 

Na Tabela 5 os adolescentes da presente pesquisa, compreendidos entre 

13 e 20 anos apresentam problemas de leitura mais agravantes em que mais de 

41,66% dos sons das vogais foram lidos com 0% de acerto E 33.33% das 

palavras não atingiram nem 50% de acerto entre os leitores. O problema pode vir 

de um escasso e ou contato com a língua inglesa quando criança estendendo-se 

ao período da adolescência.  

 

Usualmente se houver contato freqüente com o inglês mesmo nessa fase a 

obtenção de sucesso é muito provável, pois, com as estruturas formais da língua 

materna (LM) já enraizadas, o cérebro está na melhor fase para aprender novas 

palavras de uma LE em menos tempo. Contudo, o estágio avançado da 

aprendizagem de fonemas LM torna muito difícil falar a LE sem sotaque. 

 

O aluno de LE, nessa faixa etária, assimila até sete vezes mais palavras 

que o aluno entre nove e doze anos de idade. 
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Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 0,00 100,00 

3 BAIT 68,75 31,25 

4 BET 100,00 0,00 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 18,75 81,25 

8 BUT 37,50 62,50 

9 BOAT 56,25 43,75 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 25,00 75,00 

12 BYTE 37,50 62,50 

 
Tabela 5: Resultados das leituras para um total de 16 adolescentes (idade de 13 a 20 anos). 

 

De acordo com a Tabela 6, a análise mostra que no público adulto também 

são encontrados problemas similares ao da tabela 8, levando-se em consideração 

o fato de mais de 50% das palavras serem lidas no índice de 100% de erro. Por 

outro lado, alguns informantes obtiveram índices de 75 a 100% de acerto em 

palavras de léxico vocálico unicamente do inglês como em “BITE” e “BUT”. 

Embora a plasticidade do cérebro continue funcionando para o aprendizado de 

novas línguas (ROCHA 2008 apud ELLIS 1994), o processo de letramento na fase 

adulta já tem sido formado. O adulto que participou do processo de construção da 

LE, enquanto criança e/ou adolescente, traz essa ferramenta consigo não 

sentindo dificuldades de pronúncia ou comunicação em seu meio social.  

 

Com o processo de letramento já sedimentado e estereotipado, fica muito 

mais difícil, tanto para o professor quanto para o aluno, incorporar algo novo às 

suas idéias. “Por esse motivo o ensino de língua estrangeira deve centrar-se no 

engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de se engajar e 

engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social” (ROCHA, 

2008, 172 e173). 
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Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 0,00 100,00 

3 BAIT 100,00 0,00 

4 BET 100,00 0,00 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 0,00 100,00 

8 BUT 100,00 0,00 

9 BOAT 25,00 75,00 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 75,00 25,00 

12 BYTE 75,00 25,00 

 
Tabela 6: Resultados das leituras para um total de 4 adultos (idade acima de 21 anos). 

 

5.2 Tipos de escola 

 

A Tabela 7 mostra que os alunos de escolas particulares estão propensos 

a apresentar familiaridade com os sons das vogais de palavras vistas nos seus 

cotidianos como também expõe a Tabela 4. Por deterem uma situação financeira 

mais privilegiada esse alunos também desfrutam, de forma rotineira, dos 

dispositivos eletrônicos de entretenimento. Portanto, existe uma maior exposição 

destes no que diz respeito ao Reading e ao Listening. 

 

Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 20,00 80,00 

3 BAIT 60,00 40,00 

4 BET 100,00 0,00 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 20,00 80,00 

8 BUT 20,00 80,00 

9 BOAT 20,00 80,00 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 40,00 60,00 

12 BYTE 40,00 60,00 

 
Tabela 7: Resultados das leituras para um total de 05 alunos de escola particular. 
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Diferente dos alunos das escolas particulares, os alunos da rede estadual 

apresentaram um menor índice de acerto na leitura feita, como mostra a Tabela 8. 

Os sons vocálicos do inglês que aparecem na linguagem cibernética, por 

exemplo, são pronunciados com mais sucesso pelos alunos oriundos das escolas 

particulares. Não que as escolas públicas não disponibilizem dispositivos ou 

recursos para esses alunos. Mas, fora da escola, os alunos da rede pública têm 

um acesso menor e mais difícil comprometendo assim no aprendizado de novos 

sons e fonemas. 

 

Um obstáculo nessa falta de aprendizado também pode ser sócio- cultural. 

O não-incentivo nem dos pais e, muitas vezes, nem dos professores de suas 

escolas oriundas; como se, o limitado sucesso profissional desses alunos não 

exigisse o aprendizado da Língua Inglesa ou de qualquer LE. 

 

A maioria dos alunos oriundos de escolas públicas não tem muitas 

oportunidades de fugir do fracasso, pois, como dito anteriormente, os pais não 

participam e o Estado não pode se responsabilizar pela qualidade uma vez que o 

próprio professor desacredita no potencial do aluno. 

 

Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 0,00 100,00 

3 BAIT 37,50 62,50 

4 BET 68,75 31,25 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 18,75 81,25 

8 BUT 6,25 93,75 

9 BOAT 25,00 75,00 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 6,25 93,75 

12 BYTE 25,00 75,00 

 
Tabela 8: Resultados das leituras para um total de 11 alunos de escola pública. 

 

Um estudo feito com os alunos universitários, como mostra a Tabela 9, 

mostra que já existe uma maior habilidade em pronunciar os sons das vogais do 
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inglês norte-americano, tendo em vista que a maioria dos informantes 

universitários submetidos às instruções de leitura é da área de engenharia onde, 

logo de início, tem-se a necessidade de uma exposição mais aguda ao inglês, 

obtendo assim uma maior familiarização da leitura. Mas, também pode ser visto 

um déficit de pronúncia em 50% das palavras por alguns informantes desta 

pesquisa. 

 

Nº Palavra 
Lidas como no Inglês 

(%) 
Lidas como no Português 

(%) 

1 BEAT 0,00 100,00 

2 BIT 0,00 100,00 

3 BAIT 100,00 0,00 

4 BET 100,00 0,00 

5 BAT 0,00 100,00 

6 BOB 0,00 100,00 

7 BOUGHT 0,00 100,00 

8 BUT 100,00 0,00 

9 BOAT 66,67 33,33 

10 BOOK 0,00 100,00 

11 BOOT 88,89 11,11 

12 BYTE 100,00 0,00 

 
Tabela 9: Resultados das leituras para um total de 9 alunos de universidade. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pôde-se observar, através dos resultados e análises obtidos, que 

dependendo da faixa etária e tipos de escola (elementos utilizados como variáveis 

do presente trabalho) o aprendizado pode ocorrer de uma forma mais bem 

sucedida em relação aos fonemas vocálicos do inglês existentes na LP. Isso 

porque, muito provavelmente, o acesso a uma realidade em que a língua inglesa 

aparece com mais freqüência não faz parte da maioria dos informantes desse 

processo; faltando-lhes suporte de materiais mais bem elaborados e que estejam 

culturalmente dentro dos padrões de realidades de cada aprendiz e, 

principalmente, que essa abordagem seja posta em prática pelo professor de LE.  

 

O professor de língua estrangeira pode se perguntar por que ele tem que 

passar por um tortuoso caminho de sempre haver comparações entre as línguas. 

Não é responsabilidade dele apenas o fato de saber e ensinar a Língua Inglesa?  

 

Na verdade, ele deve estar apto a avaliar se, por exemplo, um determinado 

livro apresenta os padrões de cultura e linguagem do sistema a ser estudado, e 

não meramente listar, de forma desordenada, os itens de um lado para o outro. 

Ele também deve estar apto, a saber, se o livro dá devida atenção aos padrões  

considerados difíceis que são aqueles que se mostram diferentes dos padrões da 

língua nativa dos alunos (LADO, 1957). 

  

Alguns livros, apresentados como panacéias para um fácil aprendizado da 

língua estrangeira, simplesmente apresentam alguns padrões que são similares 

aos da língua nativa; ora alguns capítulos, ora, até mesmo, volumes completos. O 

professor e o aluno não capacitado podem ter a impressão que o livro realmente 

simplifica o aprendizado da língua. Mas, na realidade, este livro não ensina língua 

estrangeira; ele simplesmente vem a entreter o aluno com atividades fáceis e 

improdutivas. Esta deficiência é imediatamente detectada ao comparar as duas 

línguas (LADO, 1957). 
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O Livro do aluno (student´s book) deve conter estrutura gramatical, modelos 

de pronúncia, vocabulário e conteúdo cultural. 

  

Outro ponto muito importante é o de preparar novos materiais de ensino. 

Cada vez mais os professores encaram a necessidade de se preparar livros e 

materiais de ensino atualizados no intuito de enfrentar uma realidade globalizada. 

Propõe-se que o professor trabalhe elementos reais desta realidade globalizada; 

coisas que estão ao alcance diário dos alunos. Como exemplo, pode-se citar uma 

simulação de um programa de entrevista em que um aluno da turma é o 

entrevistador e outro seria uma celebridade. Expor o aluno a notícias, entrevistas, 

bate-papos, filmes em inglês vem contribuir de forma significativa para uma 

melhor leitura. Nestas práticas, também devem ser levados em consideração as 

diferenças entre o modo de vida do norte-americano e o modo de vida do 

brasileiro. 

 

Presumir-se-á, então, que o fator de maior peso na preparação desses 

novos materiais é a comparação cultural da língua nativa com a língua 

estrangeira. A intenção é que o aprendizado torne-se mais perspicaz a partir daí. 

Brevemente, será considerado fora de escopo começar a escrever um livro sem 

que haja uma comparação entre os dois sistemas lingüísticos envolvidos. 

  

Em relação aos materiais suplementares inadequados, comumente, o 

professor passa exercícios para os alunos que não condizem com a realidade dos 

mesmos. Esse fato é muito comum nas escolas públicas de ensino regular. O 

ensino do inglês nas escolas públicas é tido como anormal e, apenas o inglês 

trabalhado em escolas particulares e cursos de idiomas é visto como correto. 

Apesar de os professores verem condições de o aluno aprender LI na escola 

pública o próprio discurso do professor é contraditório quando expõem suas 

opiniões sobre institutos de LE. “Os professores de inglês de escolas públicas são 

influenciados pelos discursos veiculados pela mídia; um veículo discursivo 

utilizados pelas escolas de iniciativa privada para construção da imagem de seus 
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métodos e professores tendo como recurso a negação da qualidade da escola 

pública” (OLIVEIRA, 2002). 

 

Uma solução para este problema seria o aumento da carga horária de 

inglês nas escolas públicas, redução de pelo menos 50% das turmas nas aulas de 

LE, transformar a visão ensino/aprendizagem para que o idioma seja aprendido 

através da oralidade (listening, speaking and reading process), dando um maior 

poder a leitura de mundo.  

 

A conscientização por parte dos professores para fazer com que os alunos 

enxerguem que o aprendizado de qualquer LE faz parte do contexto político de 

suas vidas é primordial. O professor não deve em qualquer hipótese desmerecer 

o conteúdo absorvido por seus alunos – pelo contrário. Ele deve mostrar que 

partindo desse novo conhecimento o aluno estará abrindo caminhos para 

emprego e status na sociedade.  

 

O professor que consegue trabalhar essa realidade, de forma sistemática, 

terá muito mais êxito no desenvolvimento do aprendizado de seus alunos. O 

professor, em qualquer época, terá a necessidade de fazer um diagnóstico rápido 

e preciso dos problemas expostos pelos alunos. 

  

O excesso de falta de informação e explicações não-norteadas será 

sempre transmitido aos alunos por profissionais não capacitados e não 

sintonizados com os atalhos das novas formas de aprendizado. Está superada a 

idéia de o professor como um simples emissor e do aluno como mero receptor 

numa abordagem opressiva de cima para baixo. A discussão do conteúdo 

transmitido em sala de aula deve ser discutida entre os próprios alunos assim 

como insights que os mesmos venham a ter, independente do nível de 

profundidade do tema; levando-se em consideração os valores culturais, sociais, 

étnicos e até familiares de cada indivíduo e, ao mesmo tempo, incentivar essas 

abordagens para que a produção venha a ser mais bem sucedida. “Algo terá 

sentido se tomado em conjunto e em relação a alguma outra coisa” (ALMEIDA 

FILHO 2007, 15). 



 

61 

 

  

Um profissional bem treinado não deve, por exemplo, considerar um sotaque 

estrangeiro ao falar inglês como incorreto. Mas sim, considerar este fenômeno 

como uma distorção de som por uma construção de um determinado padrão 

cultural. 

  

Na verdade, o professor de L.I. não deve fazer com que seus alunos 

comparem a língua nativa com a língua estrangeira. Em algumas situações, o 

estudante pode achar extrema facilidade por haver signos e termos parecidos 

com aos de sua língua materna. Mas, na maioria das vezes, as dificuldades vêm 

à tona e aí, cabe ao professor, treinado e atualizado, mostrar as diferenças entre 

as duas línguas de forma que o aprendizado ocorra com sucesso no processo 

cognitivo. Esse fato é bastante comum no processo de aprendizagem das 

crianças. 

 

A Neuro-Lingüística, no atuante o funcionamento do cérebro infantil, sugere 

basicamente dois benefícios no começo da vida escolar pelo processo de imersão 

imersão em LE. O primeiro deles é que essa fase constitui o período mais 

favorável para a aquisição da LE com muito pouco ou até sem nenhum sotaque 

interferente da LM, pois, justamente nesse período o cérebro está formando suas 

estruturas nervosas básicas. Depois disso o processo se torna gradativamente 

mais doloroso (BRITTANICA, 1995).  

 

O contato assíduo com a LE na infância ajuda a armazenar as palavras e a 

gramática do idioma aprendido em uma região do cérebro contígua; que dá o 

comando da fala. Assim o esforço de acionar língua estrangeira armazenada 

naquela região é bem menor; o cérebro gasta menos energia para fazê-lo. A fala 

flui muito mais fácil e naturalmente. 

 

O adulto também pode chegar a uma certa fluência na LE sem ter iniciado 

seu processo de aquisição desta LE quando criança. Mas, essa habilidade estará 

sempre condicionada ao fato de o aprendizado ter ocorrido de forma tardia. Ao 

contrário do que ocorre no cérebro da criança o adulto armazenará essa 
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informação em uma região neuronal menos conectada; com menos sinapses para 

que o fluxo informacional trabalhe livremente. O uso de tecnologia de informação 

tais como computadores com softwares apropriados para ensinar LI, filmes que, 

inicialmente utilizam-se legendas e depois as suprime, letras de músicas, TV a 

cabo, noticiários em inglês tem seu valor uma vez que esses adultos precisam 

desse incentivo para um maior estímulo ao aprendizado e, a partir daí,  engajar-se 

ao seu contexto social  

  

É de prima importância salientar que, mesmo com todos esses aparatos 

tecnológicos e dispositivos eletrônicos, de forma geral, o aluno falante do 

português do Brasil como língua materna sente uma grande dificuldade ao ouvir e 

ler fonemas vocálicos que se apresentam no sistema do inglês americano; sons 

esses que precisam de uma maior articulação da mandíbula e da cavidade bucal 

e que, pronunciados sem estas articulações podem modificar o significado da 

palavra no inglês. 

 

Alguns métodos de ensino da língua inglesa devem ser revistos; e, a 

postura do professor, diante de uma realidade globalizada, deve ser inovada. O 

trabalho com os alunos utilizando aqueles antigos métodos das listas de 

vocabulários e verbos irregulares que tornam o ensino do inglês um processo 

mecânico e sem êxito deve ser substituído por meios comunicativos 

(communicative approach) que, através de uma leitura acurada, possibilitem um 

aprendizado sem traumas e bem sucedido com os holofotes voltados para uma 

aprendizagem dessa língua seja significativa (UNDERHILL, 2005). 

 

No intuito de elaborar trabalhos futuros, o communicative approach ou 

enfoque comunicativo é de grande relevância para o desenvolvimento da 

competência comunicativa a qual vai expor um retrato holístico da cultura a ser 

estudada (American English portrait) que se possa avançar com estudos sobre 

pronúncia de vogais do inglês americano.  

Trabalhando conversações em diferentes contextos situacionais o aluno 

poderá construir “chunks” retendo informação para sua memória de longa duração 

(ORECCHIONI, 2006). 
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ANEXO 01 

„ 

INSTRUÇÕES DE LEITURA 

 

 
1. I beat my opponents on a fight 

2. Could you give me a little bit of sugar? 

3. Shrimp is a nice bait for fish. 

4. I bet you don’t do this 

5. She saw a bat in the cave. 

6. Bob is a great guy. 

7. He bought a red car last week. 

8. I can’t run, but I can swim. 

9. The boat was huge. 

10.  My book is wonderful. 

11.  I need to buy a pair of boots. 

12. What is the teacher talking about? 

 

 

 



 

69 

 

ANEXO 02 

 

VOGAIS DO INGLÊS AMERICANO 

 

 

Tabela A.1: Sons das vogais do inglês americano segundo a referência MIT (Massachusettes 
Institute of Technology), 2007. 

 


