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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a emergência da interfonologia 
vocálica do português brasileiro (doravante PB) e o inglês língua estrangeira 
(doravante ILE) na realização de aprendizes brasileiros a partir de uma perspectiva 
multirepresentacional. A experiência de uso é um construto associado às diversas 
formas de contato pelas quais o aprendiz encontra-se exposto ao uso da língua 
estrangeira (doravante LE). Correlacionamos a trajetória de construção da 
Interfonologia do PB-ILE com os modelos teóricos que retomam a visão de língua 
enquanto Sistema Adaptativo Complexo (doravante SAC) (BECKNER et al, 2009), 
compatível com a Fonologia de Uso (doravante FU) (BYBEE, 2000; 2002a; 2002b; 
2008, 2010), e o Modelo de Exemplares (doravante ME) (PIERREHUMBERT, 1999; 
2001; 2002; 2016). Reunimos, portanto, teorias que tratam a variação fonética como 
relevante para a compreensão dos fenômenos fonológicos. Em seguida 
descreveremos os sistemas vocálicos, envolvendo a teoria das Vogais Cardeais 
(ABERCROMBIE, 1967; JONES, 1980), o sistema vocálico do Português Brasileiro 
(CRISTÓFARO-SILVA, 1999; 2003; 2005; 2006; 2007; CAGLIARI, 1981; CAMARA 
JR, 2008) assim como o sistema vocálico do Inglês norte-americano (SELINKER, 
1972; CRYSTAL, 1987; 2000; SADE, 2009). Por fim, encerramos o aporte teórico com 
aspectos relacionados a interfonologia PB-ILE (BAPTISTA, 2000; RAUBER, 2005; 
BARBOZA, 2008, DOMINGOS, 2011; MIRANDA, 2012; RAMIRES, 2016) e 
implicações da fonética acústica para este trabalho (FANT, 1960, KENT; READ, 
2015). A pesquisa transversal, de desenho quase-experimental tem como objetivo 
analisar a produção das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː de modo experimental, com foco nas 
características acústico-articulatórias e duracionais realizadas. Além disso, 
investigamos influência da experiência de uso na construção da interfonologia do ILE 
por aprendizes brasileiros através de métodos de ensino em escolas livres de idiomas. 
Analisamos realizações de alunas em uma escola de idioma cujo o método de ensino 
prioriza a abordagem Audiolingual, e realizações de alunas em outra escola de 
método Comunicativo. Relacionamos os dados por meio de variáveis independentes, 
tais como: Experimentos, Nível de proficiência, indivíduo, Experiência de uso, 
Frequência de ocorrência e Itens lexicais; a fim de estabelecer possíveis influências 
na realização dos exemplares vocálicos iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː do ILE. Realizamos uma 
análise primordialmente quantitativa, devido à dificuldade em analisar de forma 
qualitativa o grande volume de dados do estudo transversal. Assim, esta pesquisa 
teve como propósito contribuir para a literatura envolvendo estudos relacionados à 
interfonologia vocálica do PB-ILE, considerando a experiência de uso, em virtude de 
investigar a influência de padrões recorrentes na construção fonológica do ILE. 

 

Palavras-Chave: Interfonologia vocálica PB-ILE. Gramática Fonológica do ILE. 
Experiência de Uso.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research has as main objective to investigate the emergence of the vowel 
interphonology between brazilian Portuguese (hereafter PB) and English as a Foreign 
Language (hereafter EFL) in the production of the Brazilian learners through a multi-
representational perspective. The usage experience is a construct associated with 
diverse forms of contact that a learner is exposed to the use of the Foreign Language 
(hereafter FL). We correlated the trajectory of the BP-EFL interphonology construction 
with the theoretical models that relate to the vision of the language as an adaptative 
complex system (hereafter ACS) (BECKNER et al, 2009), compatible with the 
Phonology of Use (hereafter PU) (BYBEE, 2000; 2002a; 2002b; 2008, 2010), and the 
Exemplar Model (hereafter ME) (PIERREHUMBERT, 1999; 2001; 2002; 2016). We 
reunited, as well, theories that advocate the phonetic variation as relevant to the 
comprehension of the phonological phenomenon. Subsequently we described the 
vowel system, involving the Cardinal Vowels theory (ABERCROMBIE, 1967; JONES, 
1980), the Brazilian Portuguese vowel system (CRISTÓFARO-SILVA, 1999; 2003; 
2005; 2006; 2007; CAGLIARI, 1981; CAMARA JR, 2008), as well as the General 
American English vowel system (SELINKER, 1972; CRYSTAL, 1987; 2000; SADE, 
2009). Furthermore, the theorical support ends with aspects related to the BP-EFL 
interphonology studies (BAPTISTA, 2000; RAUBER, 2005; BARBOZA, 2008, 
DOMINGOS, 2011; MIRANDA, 2012; RAMIRES, 2016) and implications of the 
acoustic phonetic to this work (FANT, 1960, KENT; READ, 2015). The transversal 
almost-experimental design research has the goal of analyzing the production of the 
vowels:  iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː in an experimental form, focusing on the acoustic-articulatory 
and durational characteristics of the productions. Besides, the work investigated the 
influence of the usage experience in the construction of the EFL interphonology by 
brazilian learners through the teaching methods in language schools. In addition, we 
analyzed the student’s productions in a language school which the teaching method 
was based in the audiolingual approach and also in another language school with the 
Communicative Approach. The data was related with the independent variations such 
as: Experiments, Level of proficiency, Individual, Usage Experience, Token Frequency 
and Lexical Itens; consequently, to establish possible influences in the production of 
the exemplar vowels, iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː of the EFL. Initially a qualitative analysis was 
realized, in order to the difficulty of analyzing in a qualitative way, the enormous volume 
of the data in the transversal study. Therefore, this research proposed to contribute to 
the literature involving the vowel BP-EFL interphonology related studies, considering 
the usage experience in virtue of investigating the influence of the recurrent patterns 
in the construction of the EFL phonology.  

Keywords: Vowel BP-EFL Interphonology. EFL Phonology Grammar. Usage 
Experience.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a emergência da 

interfonologia vocálica do português brasileiro (doravante PB) e do inglês língua 

estrangeira (doravante ILE) na realização de aprendizes brasileiros a partir de uma 

perspectiva multirepresentacional. Essa perspectiva envolve a teoria dos Sistemas 

Adaptativos Complexos (doravante SACs), bem como os princípios que regem a 

fonologia de uso e modelo de exemplares, com vistas a analisar a influência da 

experiência de uso das informantes desta pesquisa. A experiência de uso é um 

construto associado às diversas formas de contato pelas quais o aprendiz encontra-

se exposto ao uso da língua estrangeira (doravante LE).  

 Elencamos os objetivos específicos deste estudo: 

a) Descrever os sistemas vocálicos do PB e do ILE, comparando ambos os 

sistemas; 

b) Identificar características espectrais e de duração das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, 

uː associadas à construção da interfonologia vocálica do PB-ILE; 

c) Analisar o papel da experiência de uso na construção da interfonologia 

vocálica do PB-ILE. 

 

Nesse sentido consideramos a seguinte pergunta-problema: de que maneira 

a experiência de uso influencia a construção da interfonologia do PB-ILE por 

aprendizes brasileiros? Partimos da hipótese básica de que a construção da 

interfonologia do PB-ILE por aprendizes brasileiros é influenciada pela experiência de 

uso, ou seja, pela exposição mais ou menos frequente aos padrões sonoros na língua 

alvo.  

Como docente pude observar o desenvolvimento de aprendizes de ILE em 

meio à diferentes métodos de ensino e perspectivas de aquisição da LE. Com isso foi 

possível constatar que aprendizes ILE que praticavam regularmente inglês fora do 

contexto de sala de aula, àqueles que se expunham mais à língua alvo; que usavam 

da repetição constantemente nas atividades e exercícios de pronúncia, demonstravam 

melhor acurácia na pronúncia e percepção dos sons da LE.       
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Além disso, pude observar que em meio ao percurso de aquisição do ILE os 

aprendizes brasileiros enfrentam dificuldades de diferentes ordens, i.e. fonológica, 

lexical, sintática, semântica, pragmática. A influência que a língua materna (doravante 

LM) exerce sobre a LE é um dos fatores condicionantes dessas dificuldades. Flege 

(1995; 1999; 2007) aponta que os sons da LE mais próximos da LM são os mais 

difíceis de aprender, uma vez que aprendizes tendem a não percebê-los como 

diferentes. Com vistas a analisar a influência da repetição e da quantidade de vezes 

em que o aprendiz é exposto a LE, é que decidimos investigar a construção da 

interfonologia PB-ILE. 

As abordagens Audiolingual (doravante AAL) e Comunicativa serviram de 

base para esta pesquisa. O método Audiolingual, fortemente influenciado pela teoria 

behaviorista do psicólogo de Harvard B.F. Skinner, tem como objetivo levar o aprendiz 

a comunicar-se na língua em estudo através do condicionamento e da formação de 

hábitos linguísticos. Este modelo de ensino remete maior ênfase na frequência, 

repetição, exposição à língua alvo, logo as estruturas linguísticas são apresentadas 

em ordem de complexidade através da formação de padrões linguísticos. Enquanto o 

Método Comunicativo trata-se de uma abordagem que prima pelo foco no sentido, ou 

seja, no significado, na interação entre os falantes, bem como sua intenção e funções 

da linguagem. O ensino de paradigmas gramaticais fica em segundo plano. 

Assim, com base na doutrina de cada abordagem de ensino de línguas, 

sugerimos que os aprendizes de ILE, têm mais facilidade na construção de novas 

categorias do ILE devido a maior frequência de exposição aos padrões da língua 

estrangeira. 

Pesquisas anteriores relacionadas à produção e percepção de sons vocálicos 

do ILE (FLEGE, 1999; 2003; 2004; 2007; 2010, BAPTISTA, 2000, 2006; RAUBER et 

al., 2005; RAUBER, 2006; BION et al., 2005; BARBOZA, 2008; LIMA JR, 2012; 

RAMIRES, 2016) apontam que aprendizes do ILE tendem a não fazer distinção entre 

algumas vogais do inglês, como no caso das vogais æ e ɛ1. O fato é frequentemente 

                                                           
1 Nesta pesquisa seguimos os preceitos da Fonologia de Uso e do Modelo de Exemplares, que 

advogam pela não distinção entre os níveis fonético e fonológico. Portanto, faremos apenas distinção 
entre os referidos níveis, fazendo uso de barras /.../ e conchetes [...], somente quando discutirmos 
autores seguidores dos modelos fonológicos tradicionais. Na maioria das vezes usamos o negrito para 
destacar símbolos que carregam ao mesmo tempo informação fonética e fonológica, como no caso das 
vogais supracitadas.  
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associado à ausência de conhecimento explícito envolvendo a fonologia do ILE 

(ZIMMER, 2016).  

A relação estabelecida entre o ensino do ILE e o contexto individual de cada 

aprendiz, sistemas complexos e caóticos, reconhece que embora a aprendizagem 

possa e deva ocorrer em sala de aula, ela não se limita a esse contexto. Com isso 

verificamos que assim como o sistema complexo, os seres humanos usam recursos 

de um ambiente em outro, maximizando as oportunidades de aprendizagem. Desse 

modo, com vistas a contribuir para o ensino ILE, essa pesquisa poderá servir de 

suporte para elaboração de materiais didáticos e planejamento de atividades voltadas 

para desenvolvimento do conhecimento da interfonologia PB – ILE.  

Dado o objeto de estudo, apresentamos no próximo capítulo a fundamentação 

teórica da dissertação. Utilizamos uma visão de língua enquanto Sistema Adaptativo 

Complexo (SAC) (BECKNER et al, 2009), compatível com a Fonologia de Uso 

(doravante FU) (BYBEE, 2000; 2002a; 2002b; 2008, 2010), e o Modelo de Exemplares 

(doravante ME) (PIERREHUMBERT, 1999; 2001; 2002; 2016). Reunimos, portanto, 

teorias que tratam a variação fonética como relevante para a compreensão dos 

fenômenos fonológicos.  

Inicialmente, discorremos acerca da teoria dos SACs (CAPRA, 1983; GLEICK, 

1987; LEWIN, 1992; WALDROP, 1993; LORENZ, 1993; MORIN, 1994; CILLIERS, 

1998; AUGUSTO, 2009a, 2009b; LARSEN-FREEMAN, CAMERON, 2008a; PAIVA; 

NASCIMENTO, 2009)2. Descrevemos os SACs e suas principais características: a 

dinamicidade, a não-linearidade, a adaptabilidade, a auto-organização, entre outras. 

A teoria dos SACs contribui para os estudos sobre aquisição de LE, haja vista que a 

variação passa a ser um dos focos de análise, como na aquisição de uma língua 

estrangeira (LE) por adultos. Essas e outras variáveis são explicadas através do 

caráter dinâmico, da constante evolução sincrônica e diacrônica que a língua 

atravessa.  

Por conseguinte, discutimos as principais características da FU e do ME 

(GOLDINGER, 1996, 1998; JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001). A variação 

foi percebida como informação relevante para a construção da fonologia. O detalhe 

                                                           
2 Alguns dos autores citados não tratam da visão da língua enquanto SAC. 
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fonético cumpre papel fundamental na teoria, uma vez que realizações fonéticas 

semelhantes são agrupadas em nuvens de exemplares. O detalhe fonético é essencial 

à melhor compreensão da gradiência na realização de fenômenos fonológicos 

variáveis. 

Em seguida descrevemos os sistemas vocálicos, envolvendo a teoria das 

Vogais Cardeais (ABERCROMBIE, 1967; JONES, 1980), o sistema vocálico do 

Português Brasileiro (CRISTÓFARO-SILVA, 1999; 2003; 2005; 2006; 2007; 

CAGLIARI, 1981; CAMARA JR, 2008) assim como o sistema vocálico do Inglês norte-

americano (SELINKER, 1972; CRYSTAL, 1987; 2000; SADE, 2009). Por fim, 

encerramos o aporte teórico com aspectos relacionados a interfonologia PB-ILE 

(BAPTISTA, 2000; RAUBER, 2005; BARBOZA, 2008, DOMINGOS, 2011; MIRANDA, 

2012; RAMIRES, 2016) e implicações da fonética acústica para este trabalho (FANT, 

1960, KENT; READ, 2015).   

No terceiro capítulo apresentamos a metodologia da pesquisa. Definimos 

primeiramente a natureza da pesquisa, constituição da amostra, assim como a 

seleção das variáveis. A metodologia de análise dos formantes e da duração das 

vogais e os experimentos utilizados para a obtenção dos dados também foram 

apresentados. Na sequência descrevemos o hardware e software utilizados, o 

tratamento dos dados, testes estatísticos e modelo do questionário a ser aplicado.  

No quarto capítulo apresentamos a análise e discussão dos resultados. 

Contrastamos os dados dos segmentos vocálicos com as as variáveis independentes 

da pesquisa. Discutimos os resultados sob a ótica da FU, do ME e da aquisição de 

ILE partindo do conceito de SAC. Passamos adiante ao capítulo de fundamentação 

teórica deste estudo.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresentamos os modelos teóricos subjacentes à consecução 

do estudo. A princípio os Sistemas Adaptativos Complexos (doravante SACs), a 

Fonologia de Uso (doravante FU) e o Modelo de Exemplares (doravante ME). Na 

sequência, abordaremos as teorias que relacionam os sistemas vocálicos, 

descreveremos as vogais tônicas do PB e do inglês do ponto de vista da teoria das 

Vogais Cardeais. Em seguida serão elencados alguns estudos e trabalhos envolvendo 

a interfonologia PB-ILE de aprendizes brasileiros e por fim, relacionaremos as 

implicações da fonética acústica para a realização desta pesquisa.   

 

2.1 MODELOS TEÓRICOS 

Primeiro retratamos a teoria da complexidade (CAPRA, 1983; GLEICK, 1987; 

LEWIN, 1992; WALDROP, 1993; LORENZ, 1993; MORIN, 1994; CILLIERS, 1998; 

AUGUSTO, 2009a, 2009b; LARSEN-FREEMAN, CAMERON, 2008a; PAIVA; 

NASCIMENTO, 2009)3. Recorremos a uma teoria de aquisição de línguas 

estrangeiras sob o viés da teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos (SACs), 

proposta por Larsen-Freeman (1997). 

Em seguida apresentamos os principais pressupostos da FU (BYBEE, 2001) 

e do ME (PIERREHUMBERT, 1999; 2001, 2002, 2006, 2016). Discutimos temas como 

o papel da experiência nas representações fonológicas, a palavra como lócus de 

representação mental, a experiência de uso e substância da língua, os sistemas de 

associação em redes, entre outros.  

 

2.1.1 A Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos (SACs): principais 

características 

A teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos (SACs) teve início nos estudos 

sobre sistemas caóticos, cujo objetivo inicial era investigar a mudança/transformação 

                                                           
3 Alguns destes autores não relacionam a teoria da complexidade com a aquisição da linguagem.  
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e não o estado dos fenômenos da natureza (GLEICK, 1987). Os primórdios da teoria 

foram propostos por Lorenz (1963), que investigou fenômenos da natureza que tinham 

em comum comportamentos caóticos; dinâmicos; não-lineares; imprevisíveis e 

sensíveis às condições iniciais. Tais estudos iniciais deram origem ao que Gleick 

(1987) denominou Teoria do Caos.  

O termo Caos refere-se ao período de aparente aleatoriedade, não-

linearidade e imprevisibilidade do sistema complexo analisado. O estudo do Caos 

influenciou diretamente a visão dos SACs, uma vez que envolve a descrição do 

comportamento dos agentes responsáveis pela variação nos sistemas. Um SAC é um 

sistema que envolve múltiplos agentes e elementos, que interagem entre si e 

provocam mudanças ao longo do tempo. Não se pode prever qual agente será 

responsável pelo resultado dessa mudança, uma vez que a interação desses agentes 

é a chave para o fenômeno, sendo a mudança o foco a ser analisado (LARSEN-

FREEMAN; CAMERON, 2008).  

Entre as características dos SACs, estão a dinamicidade, complexidade e 

não-linearidade. A primeira se refere ao processo de transformação e 

desenvolvimento ao longo do tempo. Gleick (1987, apud Larsen-Freeman, 1997, 

p.142) explica que os estudos da complexidade estão mais relacionados à mudança 

do que ao estado, portanto preocupam-se mais com o tornar-se, do que o ser 

propriamente dito.  

A palavra complexidade denota o movimento do sistema, que é produto do 

comportamento individual de seus componentes ou agentes, estando em constante 

interação. Já a característica atribuída à não-linearidade sugere a ideia de que o efeito 

é desproporcional a causa. Larsen-Freeman (1997) ilustra essa característica fazendo 

analogia a uma pequena bola de neve rolando livremente na superfície, que pode 

causar uma avalanche.   

Os agentes de um SAC são diferentes dos agentes de um sistema simples 

em termos de número e heterogeneidade. Isso porque os agentes de um SAC podem 

ser, simultaneamente, outros SACs, caracterizando-se como subsistemas de um 

sistema maior. Barboza (2008) ilustra que no campo linguístico, podemos assumir 

uma comunidade (brasileiros) como um sistema complexo, em que nela estão 

inseridos grupos (jovens, idosos, entre outros) que funcionam como SACs. Isso ocorre 
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da mesma forma com os indivíduos que constituem tais grupos, pois, podem ser 

submetidos a uma nova divisão, a saber, jovens com maior ou menor poder aquisitivo, 

ou de regiões diferentes e assim por diante. De Bot, Lowie e Verspoor (2007) reforçam 

a noção de que sistemas complexos são baseados na visão de que cada sistema é 

parte de outro sistema, operando em diversos níveis de complexidade.  

Além disso, os SACs apresentam comportamento emergente, são 

caracterizados como sistemas abertos e sensíveis às condições iniciais. A emergência 

está relacionada ao surgimento de padrões inovadores, resultado da interação entre 

os componentes ou agentes. Os SACs também são considerados abertos porque 

interagem com o ambiente através da troca de informações, evoluindo e ganhando 

complexidade absorvendo energia do ambiente.  

Eles são sensíveis às condições iniciais, haja vista a impossibilidade de prever 

como se comportarão mediante a um estímulo inicial. O chamado “efeito borboleta” 

se refere às condições iniciais. Lorenz (1963) afirma que o bater das asas de uma 

simples borboleta pode influenciar o clima em outra parte do mundo e, assim, talvez 

provocar um tufão do outro lado do planeta. Sendo assim, o primeiro estímulo, como 

as batidas das asas das borboletas, pode influenciar os fenômenos do futuro.   

Os SACs mudam com o tempo, e não há como determinar como tais 

mudanças ocorrerão. Essas mudanças são causadas não apenas pelas condições 

iniciais, mas também pelo motivo de adaptação dos SACs, à medida que recebem 

feedback4. A adaptabilidade refere-se ao constante ajustamento dos SACs às 

modificações em seu meio ambiente e no próprio sistema. Como esses sistemas são 

abertos a novos estímulos, com a maior absorção de energia do ambiente, a 

complexidade do sistema aumenta.  

Ao considerar o percurso de ensino/aprendizagem como um SAC, Kramsch 

(2012) pontua que dentro desse sistema estão os subsistemas, como a sala de aula; 

os alunos; o(s) professor(es); a própria língua. Todos sofrem influência da emergência 

de comportamentos dos agentes e de elementos do ambiente em que estão inseridos. 

Os elementos sensíveis às condições iniciais e ao feedback, interagem e 

adaptam-se entre si e ao contexto. A sala de aula, por exemplo, apresenta elementos 

como: a estrutura; a temperatura; a organização; os recursos, que apresentam um 

                                                           
4 Termo em inglês que está associada à resposta ou reação após um dado estímulo.  
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potencial capaz de influenciar os agentes; os aprendizes, na emergência de novos 

comportamentos linguísticos, etc. Assim, aprendizes de ILE, considerando suas 

personalidades individuais, são SACs. Eles estão inseridos em uma sala de aula, 

outro SAC, numa instituição de ensino, outro SAC, que por sua vez, pertence ao 

sistema nacional de educação, outro SAC, e assim por diante.  

Para explicar essa conexão entre sistemas na aquisição da linguagem Sade 

(2009, p. 208) afirma: 

(...) O indivíduo é socialmente construído e seus pensamentos são 
formados a partir das práticas sociais que vivencia, porém, não são 
um mero reflexo delas. Nenhum indivíduo é exatamente igual à soma 
dos discursos das instituições às quais frequentou. Da interação entre 
o indivíduo e seu meio, situações não previsíveis podem ocorrer. 

 

Sade (2009) faz alusão às interações sociais e experiências anteriores, para 

explicar como efeitos de sentidos diversos são promovidos a cada nova experiência 

social. O que não significa dizer que resultam no mesmo comportamento futuro, pois 

a relação entre causa e efeito num SAC é marcado pela imprevisibilidade.  

Em um SAC, conexões são estabelecidas entre os agentes, componentes do 

sistema. As trocas entre agentes são os fluxos, que representam a interação entre os 

agentes e os componentes do sistema. O comportamento dos fluxos, nesse sentido, 

pode resultar em dois efeitos: multiplicativo e de reciclagem (LARSEN-FREEMAN; 

CAMERON, 2008).  

O efeito multiplicativo está associado aos efeitos em cadeia, quanto maior a 

interação e diversidade entre eles, maiores serão os efeitos gerados. Um exemplo 

desse efeito multiplicativo é a formação de furacões, que arrasta todos os elementos 

à sua volta. Enquanto o efeito de reciclagem se refere ao aproveitamento desses 

recursos na adaptação do sistema ao ambiente. O sistema imunológico humano é 

exemplo do efeito de reciclagem, tendo em vista que é capaz de manter a si mesmo 

ajustando-se às mudanças que ocorrem.  

Outro conceito relevante na teoria do SAC é o de atrator: um entre vários 

estados possíveis de um sistema, pelo qual ele é motivado a se estabilizar por um 

intervalo de tempo indeterminado. Perturbações provenientes do interior ou exterior 

do sistema podem forçá-lo a mover-se de um atrator para outro. Na aquisição da 
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linguagem, à exemplo de atrator no PB, podemos citar o alçamento vocálico. O 

alçamento das vogais pré-tônicas se dá preferencialmente em contextos cujas vogais 

tônicas sejam i e u, como nas palavras: mi.ˈni.nʊ (menino), gʊɦ.ˈdu.ɾa (gordura).  

Adiante veremos maiores contribuições da teoria dos SACs na Aquisição de 

LE, características e comportamentos semelhantes entre essa perspectiva teórica e a 

aprendizagem de ILE.  

 

2.1.2 A aquisição de LE na perspectiva dos SACs  

A língua está em constante mudança, influenciada por atratores, ou estados 

de atração, associados a inúmeros elementos ou agentes, linguísticos e não-

linguísticos. A visão de SAC defendida por Larsen-Freeman (1997) retrata esse 

estado de movimento aparentemente aleatório e imprevisível associado à aquisição 

de uma língua. Da mesma forma se dá o percurso cognitivo do aprendiz, não se pode 

prever em que momento o conhecimento sobre a LE será internalizado pelo falante. 

No viés da língua enquanto SAC, Beckner et al (2009, p. 2) expõe as seguintes 

características: 

O sistema consiste de múltiplos agentes (os falantes da 
comunidade de fala) interagindo um com o outro. (b) O sistema é 
adaptativo; isto é, o comportamento do falante é baseado em 
suas interações passadas, e interações atuais e passadas em 
conjunto vão influenciar o comportamento futuro. (c) O 
comportamento de um indivíduo é a consequência de fatores em 
competição, variando de mecanismos perceptuais a motivações 
sociais. (d) A estrutura da língua emerge de padrões de 
experiência inter-relacionadas, interação social, e processos 
cognitivos5.  
 

A descrição e análise da variação constituem, portanto, o prisma da teoria dos 

SACs (VAN GEERT; VAN DIJK, 2002). Com isso, ao relacionarmos a teoria dos SACs 

com o percurso da construção fonológica de aprendizes ILE, consideramos a 

variabilidade como propriedade inerente ao conhecimento gramatical. A perspectiva 

                                                           
5 “(a) The system consists of multiple agents (the speakers in the speech community) interacting with 

one another. (b) The system is adaptive; that is, speaker’s behavior is based on their past interactions, 
and current and past interactions together feed forward into future behavior. (c) A speaker’s behavior is 
the consequence of competing factors ranging from perceptual mechanics to social motivations. (d) The 
structures of language emerge from interrelated patterns of experience, social interaction, and cognitive 
processes.” 
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teórica adotada permite ainda incorporar a variabilidade lexical, bem como as 

particularidades individuais. Seguimos a visão de língua enquanto SAC devido ao 

reconhecimento de que parâmetros linguísticos e não-linguísticos atuam na 

organização da gramática dos aprendizes (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). 

Desse modo, investiga-se a variação e a mudança contínua da língua, 

resultado direto das interações mencionadas. De Bot, Lowie e Vespoor (2007) 

compactuam com essa visão de constante variação linguística. Para os autores os 

termos variação e mudança (linguística) podem ser associados à dinamicidade do uso 

linguístico.  

Com relação à sensibilidade às condições iniciais, Larsen-Freeman (2008, p. 

144) afirma:  

Uma mudança sutil nas condições iniciais pode ter vastas implicações 
para um comportamento futuro. Certamente, o comportamento dos 
sistemas com diferentes condições iniciais, não importa o quanto 
sejam semelhantes, divergem exponencialmente com o passar do 
tempo.6   

 

A autora enfatiza a condição de imprevisibilidade fazendo alusão ao fenômeno 

do efeito borboleta, já mencionado anteriormente. Com isso exemplifica a 

circunstância de que pequenas diferenças no input podem rapidamente se tornar 

diferenças significativas no output. Diferenças mínimas nas condições iniciais de 

aprendizagem podem produzir resultados muito diferentes (LARSEN-FREEMAN, 

2008). 

 Além disso, é preciso pontuar a importância do contexto de produção da 

língua, uma vez que os SACs são abertos e contextualizados. Os SACs não são 

apenas dependentes do contexto, mas também o influenciam (LARSEN-FREEMAN; 

CAMERON, 2008). O fator contexto de aprendizagem da língua estrangeira foi 

normalmente associado a um conjunto homogeneizante de diferentes línguas nativas 

(AVERY; EHRLICH, 1992; CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996), ou, 

enfatizadas apenas no PB (CRISTÓFARO-SILVA, 2005; CAMARA JR, 2008; 

                                                           
6 “A slight change in initial conditions can have vast implications for future behavior. Indeed, the behavior 

of systems with different initial conditions, no matter how similar, diverges exponentially as time passes.”  
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ZIMMER; 2003). É preciso mencionar a influência da LM no ensino da LE, uma vez 

que o PB faz parte das condições iniciais deste SAC (o ILE).   

 Dessa forma, o paradigma complexo contraria a lógica cartesiana, ignora as 

hipóteses deterministas e descontrói o conceito de ciência, no sentido de que o 

conhecimento deve ser sistemático, objetivo e generalizável. A aprendizagem de uma 

língua, como qualquer outra aprendizagem, não é linear e, portanto, não deve ser tão 

previsível como é reproduzido em algumas teorias de aquisição da LE (PAIVA, 2005).  

 Assim Larsen-Freeman (1997) advoga que há um número extensivo de 

fatores que contribuem para a aquisição da LE ser bem-sucedida, tais como: idade, 

aptidão, fatores sociais e psicológicos bem como motivação e atitude, fatores 

pessoais, estilo cognitivo, estratégias de aprendizado, sexo, interesses, etc. Pode-se 

dizer que talvez nenhum desses seja um fator determinante, no entanto a interação 

entre eles provoca efeito profundo na organização do sistema.  

 Sendo a aquisição de LE um sistema complexo influenciável por diversos 

fatores, não podemos considerá-la linear e reduzida a uma só causa e um efeito. Em 

outras palavras, estes fatores não adotam uma relação proporcional na qual é possível 

prever quando um comportamento aleatório irá emergir (PAIVA, 2009). No entanto, 

apesar da inerente imprevisibilidade da língua, entendemos que a aquisição da LE 

como um SAC se constrói por meio de interações, experiências entre agentes do 

mesmo ou de outros sistemas. É o uso, as experiências pelas quais o aprendiz é 

exposto à LE, bem como os diversos contextos conversacionais que promovem tais 

exposições.   

 No próximo tópico discutimos as características que envolvem a Fonologia do 

Uso, assim como as variações que ocorrem na língua sob influência da experiência 

de uso linguístico. 

 

2.1.3 Princípios básicos da Fonologia do Uso (FU) 

A Fonologia do Uso (FU) enfatiza a importância do uso na aquisição da 

linguagem ao passo que associa produções fonológicas ao comportamento 

neuromotor. Segundo Bybee (2002) o comportamento neuromotor se torna mais 
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fluente com a prática. Ao contrário das teorias linguísticas tradicionais, a FU apoia a 

perspectiva de que a gramática é uma organização cognitiva resultante das 

experiências dos falantes. Nesta visão, enquanto usuários da língua estão em contato 

com ocorrências (tokens) da língua em uso, eles as categorizam em uma variedade 

de níveis de abstrações. Este processo de categorização cria uma vasta rede de 

associações fonológicas, semânticas e pragmáticas que sobrepõem o que 

tradicionalmente tem sido designado como léxico e gramática (BYBEE, 2002a). 

Bybee advoga que a repetição, a experiência e o tempo de exposição a uma 

dada língua afetam a maneira como o sistema cognitivo dos falantes categorizam as 

ocorrências e as estruturas com as quais estão associadas. A autora ilustra o exemplo 

de casos de redução de sons: “o modelo baseado no uso tem encontrado resultados 

significativos ao propor que representações de padrões e alvos fonológicos são 

gradualmente construídas através da experiência com a fala.” (BYBEE, 2002, p. 216). 

Pierrehumbert (2006, p.13) também advoga que “Modelos baseados no uso 

acomodam descobertas propondo que representações mentais e padrões do sistema 

fonológico da Língua-alvo são gradualmente construídos através da experiência com 

a fala”7. Bybee (2000), por sua vez, já propunha explorar o detalhe fonético da LE, 

pois a forma como o indivíduo armazena o fonema é proporcional à percepção 

acústica, e muito embora esse sujeito não consiga articular o fonema conforme o input, 

ele ainda é capaz de fazer distinção entre segmentos semelhantes (BYBEE, 2001). 

No caso de crianças em meio à aquisição do PB, com dificuldades em produzir o 

ataque silábico complexo “pɾ” fazem distinção entre as palavras prato ˈpaː.tʊ e pato 

ˈpa.tʊ, alongando a primeira vogal da primeira palavra, associando a palavras de 

maior uso na língua (CRISTÓFARO-SILVA, 1999). Bybee (2000; 2001; 2002a; 2002b; 

2008; 2010) corroborou com estudos que demonstraram incidência de fenômenos 

adquiridos implicitamente, ou seja, por experiências de uso, como exemplo a redução 

do schwa8 e ausência de consoantes silábicas como o r no Inglês, a exemplo da 

palavra water ˈwɔːtə.   

                                                           
7 “The usage-based framework readily accommodates such findings by proposing that mental 
representations of phonological targets and patterns are gradually built up through experience with 
speech.”  
8 Vogal não arredondada e central que tem por símbolo fonético [ə]. 
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Assim a FU envolve uma abordagem que une os subsistemas (fonologia, 

sintaxe, semântica) em uma teoria da linguagem. Nessa teoria de linguagem, estudar 

somente as estruturas descontextualizadas não é suficiente. O foco na estrutura 

precisa ser combinado a uma perspectiva que envolva mais que apenas a própria 

estrutura, considerando dois outros fatores linguísticos importantes: o conteúdo 

material ou a substância linguística, e a língua em uso.  Bybee (2001, p. 2) conceitua:   

A substância da língua refere-se aos dois polos extremos – fonética e 
semântica – que a língua molda e estrutura, os dois extremos da 
ligação linguística. Língua em uso inclui não apenas o processamento 
da língua, mas todos os usos sociais e interacionais pelos quais a 
língua é utilizada.9      

 

Em outros termos, a substância da língua agrupa não só o som da palavra, 

mas o significado que ele fornece para o ouvinte. Nesse sentido a autora explica que 

a língua em uso, no contexto fonológico, envolve a frequência em que padrões 

fonêmicos, palavras ou frases, são utilizados, e estes demonstrarão sua influência na 

estrutura fonológica.   

Em Bybee (2006) lemos que essas construções, como uma unidade básica 

da análise gramatical, apresentam duas vantagens: a primeira está relacionada ao 

fato de que observamos um contínuo do léxico à gramática, e por outro lado permite 

que se represente as interações de unidades lexicais específicas com configurações 

gramaticais singulares. Logo, evidencia-se a construção em categorias de 

conhecimentos que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Assim, é proposta uma 

sequência de construções constituintes que vão se aprimorando e se combinando à 

medida que as experiências linguísticas vão ocorrendo.  

Haiman (1994, apud BYBEE, 2001) reforça que a repetição resulta em 

fenômenos reducionistas, redução da palavra ou do significado das palavras, como 

no exemplo do termo em inglês “I am going to”10 ser produzida como “I´m gonna”. 

Além disso, pode resultar na emancipação do sentido original de unidades linguísticas 

e não-linguísticas, a exemplo do verbo no PB vou que na língua falada tem seu 

                                                           
9 The substance of language refers to the two polar ends – phonetics and semantics – that language 
molds and structures, the two ends between which language forms the bridge. Language use includes 
not just the processing of language, but all the social and interactional uses to which language is put. 
10 Com o significado de futuro, realizar uma ação no futuro.  



31 
 

significado alterado, uma vez que é utilizado para indicar o futuro ao invés do presente 

do indicativo. O autor considera a criação de hábitos como um fenômeno geral, não 

restrito à língua ou aos humanos. A tendência é responder cada vez mais rápido a 

estímulos que têm se tornado familiar, devido à repetição ou exposição excessiva. 

Bybee e Beckner (2010, p. 829) ratificam a perspectiva da repetição, quando 

afirmam: “uma característica geral da cognição é que a repetição de uma atividade 

tem um efeito cumulativo no comportamento futuro”11. Os autores afirmam que a 

repetição faz desenvolver o conhecimento procedimental, em outras palavras, o 

conhecimento implícito. Com isso, resulta na formação de representações mentais 

que serão armazenadas em nossa memória de longo prazo. Logo, entendemos a 

repetição como uma ferramenta que promove a experiência de uso linguístico, uma 

vez que ocorrências de maior incidência promovem efeitos significativos na 

representação mental.  

Em suma elencamos os princípios básicos que a FU advoga, segundo Bybee 

(2001): 

a) a experiência afeta a representação mental. O uso das formas e padrões, 

ambos em produção e percepção, afetam suas representações na memória. 

Palavras e frases mais frequentes possuem maior representação no sentido 

de que são mais facilmente acessadas e menor probabilidade de mudança 

com o passar do tempo; 

b) Representações mentais de objetos linguísticos possuem as mesmas 

representações mentais dos outros objetos. Como consequência disso as 

representações mentais não possuem propriedades previsíveis retiradas 

delas, mas preferencialmente são significativamente baseadas em 

categorizações de ocorrências reais; 

c) A categorização é baseada em identidade ou similaridade. Categorização é 

a organização do armazenamento ou estoque de percepções fonológicas; 

d) Generalizações sobre formas não estão separadas das representações das 

formas, elas emergem diretamente delas, por isso uma nova forma pode ser 

produzida por referência a formas existentes, e armazenadas no mesmo 

léxico; 

                                                           
11 “A general characteristic of cognition is that repetition of an activity has a cumulative effect on future 
behavior.” 
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e) Organizações lexicais promovem generalizações e segmentação de vários 

níveis de abstração e generalidade. Unidades como morfemas, segmento 

ou sílaba são emergentes, uma vez que eles brotam de relações de 

identidade e similaridade que organizam representações;  

f) O conhecimento gramatical é um conhecimento procedimental. O falante 

consegue formular frases automaticamente, no entanto ele não saberá 

explicar como isso foi feito ou listar as propriedades necessárias para 

formular enunciados com clareza. 

 

Por fim a repetição e a experiência de uso estabelecidas pelo comportamento 

convencional e cultural do falante também são influenciadas por efeitos de frequência, 

tema do próximo tópico.    

 

 

2.1.3.1 Efeitos de frequência 

 

 Em relação aos fenômenos de variação e mudança sonora, temos duas 

categorias de frequência: a frequência de ocorrência (token) e a frequência de tipo. A 

primeira se refere à ocorrência de um dado item lexical em um corpus, ou seja, uma 

palavra que se repete em um texto, enquanto a última se refere a um padrão 

fonotáticos particular que se repete em palavras (BYBEE, 2002).   

 Em outras palavras a frequência de tipo está associada a padrões específicos 

que se repetem em uma língua, por exemplo o padrão de acentuação, afixos, ou um 

encontro consonantal. Em Inglês o sufixo -ED dos verbos do passado regular 

apresenta uma alta frequência de tipo, uma vez que ocorre em milhares de verbos. 

Tipos associados a verbos irregulares de menor frequência, como o verbo break-

broke, tendem a se repetir em um número limitado de palavras, como em spoke, wrote 

e rode (BYBEE, 2001).  

 A frequência de ocorrência, por sua vez, se refere à recorrência de uma 

unidade, geralmente uma palavra que se repete. Bybee (2001) retrata três 

consequências da repetição de palavras ou frases: o efeito de redução, o de 

preservação e o de autonomia. O primeiro efeito está relacionado à redução de 

elementos com maior incidência de uso, a exemplo das formas contraídas em inglês 
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I´M, YOU´RE, I´LL, I´VE, haja vista que são unidades que se repetem com maior 

frequência.  

 Ademais, o efeito de preservação estabelece conexão com ocorrências de 

maior frequência e retoma a representação da memória por uma dada palavra ou 

frase, preservando o padrão linguístico (BYBEE, 2001). Podemos citar novamente os 

verbos regulares no passado simples em inglês (com a terminação -ED), que por 

serem mais recorrentes, mantêm o padrão mais frequente na construção de novos 

verbos, como no caso do verbo googled12.  

Enquanto o terceiro efeito da frequência de ocorrência trata da autonomia ou 

independência de algumas formas de palavras, que são associadas a uma única 

unidade mesmo que sejam diferentes. Esses segmentos, quando realizados, são 

comprimidos em uma única unidade, como a exemplo da palavra “gimme” no inglês, 

que pode ser realizada por crianças de maneira inconsciente, sem perceberem que o 

item lexical é constituído por duas palavras give + me. Esses efeitos são realizações 

na fala dos aprendizes, e são armazenados no léxico mental em categorias. Dessa 

forma, a frequência com que uma determinada palavra ou estrutura é utilizada 

influenciará na categorização da sua estrutura fonológica (PIERREHUMBERT, 2001).  

Na próxima seção abordamos o Modelo de Exemplares (ME), cuja proposta 

se baseia na concepção de que a frequência de uso afeta a representação mental. O 

ME sugere uma visão distinta dos modelos linguísticos tradicionais, no que tange o 

armazenamento do léxico e sua interação com outros aspectos da gramática ou 

fonologia. 

2.1.4 Princípios básicos do Modelo de Exemplares (ME) 

 

O ME explica os efeitos de mudança através da exposição da língua mediante 

as experiências vividas pelo aprendiz. Ou seja, associa-se a um modelo 

representacional fonológico, agindo no plano de categorias fonológicas para 

relacionar padrões construídos através de experiências de uso. Segundo Bod e 

Cochran (2007, apud PIERREHUMBERT, 2006, p.139) “Modelos de Exemplares 

objetivam capturar detalhadamente eventos linguísticos que falantes retêm, 

                                                           
12 Usado na oralidade para fazer referência ao ato de se pesquisar no Google; conjugação no 
passado.   
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armazenando-os em exemplares ao longo do tempo e comparando-os a novas formas 

de input.”13 Bybee (2001, p. 12) acrescenta:  

Palavras e frases de maior frequência possuem representações mais 
fortes à medida que são mais facilmente acessadas e menos propícias 
a sofrerem mudanças analógicas. Palavras de menor frequência são 
mais difíceis de serem acessadas, logo são mais propensas a serem 
esquecidas. O potencial lexical das palavras pode mudar à medida 
que são mais ou menos usadas em diferentes contextos. Padrões 
(representados como esquemas) que são utilizados por mais itens são 
também mais fortes.14 

 

Em outros termos, a representação cognitiva de uma palavra é constituída por 

um conjunto de exemplares de palavras utilizadas pelos falantes. Esses exemplares 

são categorizados em rede de associações entre palavras, que por sua vez, mapeiam 

relações de similaridade em todos os níveis. A diferenciação feita pelas mudanças 

analógicas vale para as outras causas da evolução fonológica que não pertencem ao 

quadro das leis fonéticas. Sejam essas mudanças causas de fatores linguísticos como 

o empréstimo (no caso do termo emprestado substituir o concorrente) e a redução; 

sejam elas sociológicas como a frequência, as influências geográficas, entre outros.     

Assim, em meio ao mapeamento, as regularidades e similaridades existentes 

entre os segmentos linguísticos são utilizadas na estrutura de armazenagem do 

insumo linguístico que o falante vem sendo exposto. Estão associadas palavras 

distintas com propriedades fonéticas similares e que podem compartilhar 

características semânticas. Pierrehumbert (2006) advoga que ao perceber certa 

palavra, o falante armazena na memória informações fonéticas detalhadas assim 

como informações não linguísticas relacionadas ao input. Esse mesmo falante, ao se 

deparar com outra palavra a categoriza e armazena de acordo com a similaridade dos 

exemplares já presentes na memória.  

                                                           
13 “Exemplar models aim to capture the detailed episodic memory of linguistic events that humans retain, 
by storing exemplars over time and comparing new input against them.” 
14  “High-frequency words and phrases have stronger representations in the sense that they are more 

easily accessed and less likely to undergo analogical change. Low-frequency words are more difficult 
to access and may even become so weak as to be forgotten. The lexical strength of words may change 
as they are used more or less in different contexts. Patterns (represented as schemas, see below) that 
apply to more items are also stronger.”  
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Cada exemplar pode ser multiplicado e armazenado por contextos de uso ou 

função. Pierrehumbert (2006) ainda explica que uma categoria (por exemplo, um 

fonema) é representada por uma nuvem de exemplares, composta por todas as 

ocorrências ou exemplos guardados na memória. Exemplares que são semelhantes 

estão armazenados juntos numa mesma categoria. A quantidade de exemplares 

armazenados em cada categoria ajuda a explicar o efeito da frequência, conforme 

demonstra a figura 1. 

 

 

Figura 1 – Ilustração do Modelo de Exemplares em categorias de nuvens 

 

Fonte: Adaptação do diagrama de Johnson (2012) 

 

A figura 1 apresenta como ocorre o processamento cognitivo no ME. Ao 

perceber o input, como na palavra sopa, o aprendiz compara a todos os itens 

arquivados na nuvem de categorias lexicais. Ele recorre à nuvem de exemplares onde 

estão armazenadas percepções fonológicas semelhantes às categorias mentais do 

input. A similaridade das características acústicas do exemplar é fator de ativação 

para o reconhecimento e nível das categorias de nuvem. Dentro de cada exemplar, o 

indivíduo passa a identificar aspectos tais como: o interlocutor, as categorias 

vocálicas, as possibilidades de realização destes sons, dentre outros.  Logo, na figura 

1, o input indica às características associadas ao interlocutor “Maria” e a nuvem 

referente à percepção sonora está na categoria de número 3.  
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Em relação às formas das palavras e da vizinhança lexical, Pierrehumbert 

(2006) pontua a favor do caráter probabilístico da aquisição do detalhe fonético e do 

armazenamento em rede. O detalhe fonético seria adquirido de forma gradual, 

associado diretamente à maior ou menor recorrência dos padrões. De maneira 

semelhante, a organização em rede do sistema impacta o reconhecimento mais 

eficiente de palavras frequentes com vizinhos lexicais não frequentes. Do contrário, 

palavras não frequentes com vizinhos lexicais mais frequentes determinam um 

reconhecimento moroso. A influência do efeito de frequência lexical confirma o caráter 

probabilístico no nível linguístico. 

Quanto à questão probabilística no nível lexical, Pierrehumbert (2006) indica 

a relevância da frequência dos tipos fonotáticos que compõem uma palavra. Assim, a 

frequência de tipo é necessária para a compreensão dos efeitos de produtividade. Um 

determinado número de ocorrências de palavras com um tipo linguístico específico é 

necessário para haver produtividade, o que confirma o caráter probabilístico da 

linguagem.  

Encerramos neste momento a apresentação dos modelos teóricos deste 

estudo. Na próxima seção discorremos sobre os sistemas vocálicos, com base no 

modelo das Vogais Cardeais. Em seguida relacionamos os sistemas vocálicos do 

Português Brasileiro (PB) e do Inglês General American (GA). Por fim discutimos a 

interfonologia vocálica PB-ILE, bem como as implicações da fonética acústica para 

esta pesquisa.  

 

 

2.2 SISTEMAS VOCÁLICOS 

Na realização de um segmento vocálico a passagem da corrente de ar não 

sofre interrupção na linha central, logo não há obstrução ou fricção no trato vocal. 

Vejamos os aspectos fonéticos e fonológicos de sistemas vocálicos, iniciando com a 

teoria das Vogais Cardeais (VCs) que fornece fundamentação para a descrição dos 

demais sistemas vocálicos. Além disso, apresentamos os traços distintivos como 

forma de análise dos sons vocálicos.    
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As vogais são sons produzidos com alterações no posicionamento dos lábios 

(arredondados ou não-arredondados) e na posição da língua na cavidade oral (quanto 

a altura e a anterioridade/posterioridade). Chamamos de qualidade vocálica o 

conjunto de características de uma dada vogal em relação à posição da língua e 

lábios. Com isso qualquer alteração, mesmo que sutil, provoca mudança na qualidade 

vocálica. Vogais de línguas diferentes que são articuladas de modo semelhante, 

através da posição de lábios ou altura da língua, são consideradas vogais distintas 

(CRISTÓFARO-SILVA, 1999).  

Com base no Método das Vogais Cardeais (VCs), teoria proposta por Ellis 

(1844, apud CRISTÓFARO-SILVA, 1999, p.3), é possível descrever e classificar os 

segmentos vocálicos a partir de pontos de referência no trato vocal. Isto requer a 

identificação de pontos equidistantes dentro da área vocálica.  Em outras palavras, a 

descrição das vogais cardeais (VCs) é feita a partir de pontos limites ou extremos na 

cavidade bucal para produção de segmentos vocálicos, e pode ser aplicada na 

descrição de vogais de qualquer língua natural. A figura 2 demonstra os pontos 

extremos da cavidade oral por onde a língua se movimenta.   

 

Figura 2 – Trato vocálico no aparelho fonador, limite entre as VCs 

 

Fonte: Radamés (2013)  

 

 

O ponto extremo ou limítrofe de articulação vocálica precede a fricção 

característica das consoantes. Esse ponto extremo permite distinguir sons produzidos 

antes da ocorrência da fricção, sendo estes sons vocálicos, e sons realizados após o 

início da fricção, considerados sons consonantais. Conforme relacionado na figura 2, 

o posicionamento da língua e dos lábios nos extremos da área vocálica formam uma 

figura semelhante a um trapézio, que por sua vez, será o diagrama indicador dos 

pontos equidistantes pertencente a cada realização de vogal.  
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A figura 3 apresenta o quadrilátero contendo as vogais i e u, que estão na 

parte mais alta, no entanto a primeira está mais à frente da cavidade bucal sendo 

nomeada de VC1. Na parte mais posterior e mais baixa da cavidade bucal encontra-

se a VC5 ɑ. Na posição mais abaixo, entre VC1 e VC5, é possível identificar três 

pontos equidistantes auditivamente. Estes três pontos correspondem respectivamente 

às vogais cardeais VC2 e, VC3 ɛ, VC4 a. Outros três pontos equidistantes 

auditivamente devem ser identificados em direção ascendente. Sendo esses pontos 

respectivamente as vogais cardeais: VC6 ɔ, VC7 o, VC8 u. As oito VCs identificadas 

representam as vogais cardeais primárias cujos símbolos correspondentes são: VC1 

i, VC2 e, VC ɛ, VC4 a, VC5 ɑ, VC6 ɔ, VC7 o e VC8 u (CRISTÓFARO-SILVA, 1999). 

 

Figura 3 – Descrição das Vogais Cardeais e representação dos pontos de referências na cavidade 

oral. 

 

Fonte: Adaptação de International Phonetic Association (1999) 

 

Os sons vocálicos dependem de três fatores, sendo estes: a altura do corpo 

da língua (descrição em negrito na figura 3 do lado esquerdo do quadrilátero), posição 

anterior ou posterior da língua (descrito em negrito na figura 3 acima do quadrilátero) 

e o grau de arredondamento dos lábios. Segundo Seara; Nunes e Lazzarotto-Volcão 

(2011) com relação à altura da língua existem quatro níveis: 

• Altas: Aquelas em que o dorso (corpo) da língua se eleva ao máximo 

estreitando o trato, mas sem produzir fricção (produção de i e u); 
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• Médias-altas: Aquelas em que o dorso da língua fica em posição 

intermediária entre a posição mais alta e a mais baixa, localizando-se, no 

entanto, mais próximo da posição mais alta (produção de e e o);  

• Médias-baixas: Aquelas em que o dorso da língua fica em posição 

intermediária entre a apresentada nas vogais altas e aquela mostrada para 

as vogais baixas. A língua localiza-se, no entanto, em uma posição mais 

próxima à vogal baixa (produção de ɛ e ɔ);  

• Baixas: Aquelas em que a língua se encontra na posição mais baixa do trato 

oral (produção de a e ɑ). 

Em relação à posição da língua, esta é conhecida como eixo horizontal da 

área vocálica, isso porque a língua pode se mover para frente (anterior), para trás 

(posterior), ou ficar em posição neutra (central), como ilustra a figura 3. Esses 

movimentos alteram o som da cavidade oral. 

Por fim outro aspecto relacionando o som das vogais é o arredondamento dos 

lábios.  Algumas vogais são produzidas com os lábios arredondados como a VC 8 u, 

e outras são produzidas com lábios não-arredondados ou estendidos como a VC1 i. 

Assim cada posição equivale a uma característica articulatória da vogal, 

vejamos o exemplo da vogal i, ela pode ser descrita como vogal anterior, não-

arredondada e alta. Além disso, aspectos como duração, desvozeamento e 

nasalização são traços que influenciam diretamente na articulação do sistema 

vocálico (SOUZA; SANTOS, 2010).  

A duração de um dado segmento só pode ser medida se comparado a outros 

segmentos. Em outras palavras, a duração é uma medida relativa entre segmentos 

(CRISTÓFARO-SILVA, 1999). Os diacríticos (ː) indicam que a vogal é longa (no 

inglês) e quando eles não aparecem significa dizer que se trata de uma vogal breve. 

É pertinente mencionar que no PB não há vogal longa e curta, esse padrão é típico 

do inglês.   

Por fim, a característica relacionada à nasalização ocorre quando a 

articulação é realizada através do abaixamento do véu palatino, onde o fluxo de ar 

penetra na cavidade nasal sendo expelido pelas narinas, fazendo com que os sons 
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de algumas vogais sejam nasalizados. Dessa forma um segmento como ẽ é 

classificado como vogal média-alta anterior não-arredondada nasalizada 

(CRISTÓFARO-SILVA, 1999). A nasalização é recorrente no PB, portanto trata-se de 

uma característica marcante da interfonologia PB-ILE. 

Em termos de organização no nível da articulação, da acústica e da percepção 

dos segmentos fonológicos é necessário mencionar o sistema de Traços Distintivos. 

Traços distintivos são as unidades mínimas, de caráter articulatório ou acústico, 

utilizados na descrição dos sons (CRISTÓFARO-SILVA; YEHIA, 2009). Em razão da 

natureza componencial dos sons, essas unidades menores, que são os traços 

distintivos, são as responsáveis pela oposição fonológica entre os segmentos de um 

sistema linguístico.  

O conjunto de traços distintivos deve acomodar todos os contrastes de 

qualquer língua natural, uma vez que eles servem para categorizar os contrastes 

fonêmicos de uma língua. Os traços, portanto, respondem pela oposição de 

significado entre as palavras. No nível fonológico das línguas, eles são binários, ou 

seja, são definidos por sua ausência (-) ou presença (+) da propriedade que 

representam nas gramáticas das línguas (FANT, 1960). Os traços constituem um 

repertório universal, incluindo vários outros subconjuntos em meio às línguas que se 

falam no mundo (JAKOBSON; FANT; HALLE, 1963), conforme ilustramos no quadro 

1. 

Quadro 1 – Traços Distintivos das oito vogais Cardeais 

Vogais cardeais i e ɛ a ɑ ɔ o u 

Alto + - - - - - + + 

Baixo - - + + + + - - 

Recuado - - - - + + + + 

Arredondado - - - - - + + + 
 

Fonte: Adaptação de Jakobson et al (1963) 

 

As características das VCs estão representadas no quadro 1 pelas 

características: alto (levantamento do corpo da língua acima da posição neutra), baixo 

(a língua em posição baixa na cavidade bucal), recuado (sons produzidos com a 

retração do corpo da língua abaixo da posição neutra) e arredondamento 
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(arredondamento dos lábios). Cada traço, comparado a outro, revela a propriedade 

(+) ou (-) em relação à categoria. Desse modo a distinção da unidade vocálica torna-

se mais evidente (JAKOBSON et al 1963). 

Na próxima seção apresentamos aspectos relacionados à descrição do 

sistema vocálico do PB, considerando somente as vogais tônicas. 

 

2.2.1 Vogais tônicas do Português Brasileiro (PB) 

 

Conforme mencionado anteriormente segmentos vocálicos são descritos 

levando em consideração os seguintes aspectos: altura da língua; posição da língua 

no eixo anterior/posterior; arredondamento dos lábios. Vejamos cada um destes 

aspectos no sistema vocálico do Português Brasileiro (PB).  

Em relação ao posicionamento ou altura da língua, na descrição do PB 

devemos considerar quatro níveis de altura: alta, média-alta, média-baixa, baixa. 

Camara Jr. (2008) retrata a organização das vogais do PB como sendo um sistema 

vocálico triangular, devido à realização articulatória das vogais e elevação gradual da 

língua, como mostra o quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Representação das vogais do PB 

Anterior  Central Posterior 

Não-arredondada   Arredondada 

Alta i 
 

u 

Média-alta e 
 

o 

Média-baixa  ɛ 
 

ɔ 

Baixa  
 

a 
 

 

 Fonte: Adaptação de Câmara Jr. (2008) 

 

O sistema vocálico do PB, em posição tônica, é constituído por sete fonemas 

normalmente representados pelo símbolo da VC mais próxima de seu ponto de 

produção no quadrilátero vocálico, conforme visto no quadro 2, sendo: i, e, ɛ, a, ɔ, o 
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e u. Entretanto, as vogais do PB não possuem as mesmas características de 

articulação das VCs, pois apresentam características próprias. As vogais do PB não 

possuem distinção envolvendo aspectos de alongamento vocálico em nível fonêmico. 

Diferenças de duração vocálica são normalmente encontradas no PB apenas quando 

comparamos sílabas tônicas e átonas (CAMARA JR, 2008).  

Em termos de qualidade articulatória, podemos classificar as vogais orais 

tônicas do PB em seus diferentes dialetos, da seguinte maneira: 

a) i - vogal alta, anterior, não-arredondada; 

b) e - vogal média-alta, anterior, não-arredondada; 

c) ɛ - vogal média-baixa, anterior, não-arredondada; 

d) a - vogal baixa, central, não-arredondada; 

e) ɔ - vogal média-baixa, posterior, arredondada; 

f) o - vogal média-alta, posterior, arredondada; 

g) u - vogal alta, posterior, arredondada. 

Apresentamos, no quadro 3, palavras do PB que utilizam as vogais tônicas já 

mencionadas anteriormente. 

 

Quadro 3 – Vogais tônicas do PB em palavras utilizando o padrão fonotático CV.CV 

Vogais do PB Palavra  Transcrição  

i vida 'vi.də 

e rede ' ɦe.dɪ 

ɛ leva 'lɛ.və 

a data 'da.tə 

ɔ bola 'bɔ.lə 

o poço 'po.sʊ 

u tudo 'tu.dʊ 
 

Fonte: Autoria própria 
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Estas palavras contêm as vogais que podem integrar sílabas tônicas no 

padrão fonotático CV.CV. Esse modo de representar as vogais serve apenas de 

referência, uma vez que, em dados de fala natural, as vogais apresentam grande 

variação.  

A seguir retratamos as vogais tônicas do inventário fonológico do PB a partir 

dos traços distintivos que as caracterizam. Lee (2003, apud RAMIRES 2016, p.18) 

classifica o inventário das vogais presentes em sílabas tônicas no PB de acordo com 

cinco traços, como mostrado no quadro 4.  

 

Quadro 4 – Traços distintivos do sistema vocálico do PB 

Vogais do PB i e ɛ a ɔ o U 

Alto + - - - - - + 

Baixo - - - + - - - 

Recuado - - - - + + + 

Arredondado - - - - + + + 

Fonte: Adaptação de Lee (2003, apud RAMIRES 2016) 

 

Com essa descrição do sistema vocálico do PB, observamos que apenas uma 

das vogais cuja aquisição no ILE é tratada neste estudo está presente no sistema 

vocálico do PB: ɛ. Ainda assim, a presença de tal segmento se restringe à posição de 

sílaba tônica, desde que não seguida por nasal. Cristófaro-Silva (1999) relaciona um 

dialeto do PB (dialeto de Belo Horizonte) com as VCs. A autora demonstra as 

diferenças das vogais do PB em relação às VCs, conforme ilustra a figura 4. 

 

Figura 4 - Quadrilátero vocálico com a localização das vogais do PB no falar de Belo Horizonte 

 

Fonte: Cristófaro-Silva (1999) 
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a) a realização da vogal i do PB é mais baixa e posterior que a VC i; 

b) a realização da vogal e do PB é bastante próxima à VC e; 

c) a realização da vogal ɛ do PB é bastante próxima à VC ɛ; 

d) a realização da vogal a do PB é mais recuada e mais elevada que a VC a; 

e) a realização da vogal ɔ do PB é bastante próxima à VC ɔ; 

f) a realização da vogal o do PB é bastante próxima à VC o; 

g) a realização da vogal u do PB é mais baixa que a VC u. 

 Ainda no sistema vocálico do PB, o traço duração não caracteriza distinção 

entre diferentes fonemas em uma mesma posição prosódica, ou seja, no caso de duas 

palavras com vogais tônicas diferentes a duração não apresentará distinção.  

 Finalmente, na seção seguinte descrevemos o sistema vocálico do Inglês norte-

americano General American (GA), considerando as vogais orais tônicas. 

 

2.2.2 Vogais tônicas do inglês norte-americano General American (GA) 

O General American (GA) é a variedade do Inglês utilizada pela maioria dos 

norte-americanos, sobretudo os que não fazem uso de um sotaque sulista ou da 

região do leste dos Estados Unidos (WELLS, 1982).  

O sistema vocálico do GA em posição tônica é representado por doze 

fonemas cujos símbolos são iː, ɪ, eɪ, ɛ, æ, ɑː, ʌ, ɜː, ɔː, oʊ, ʊ e uː. Os símbolos se 

assemelham aos utilizados na descrição das vogais do PB. Entretanto, eles 

apresentam traços diferentes dos sons do PB. Apresentamos no quadro 5 o referido 

sistema vocálico. 
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Quadro 5 – Representação do sistema vocálico do Inglês, considerando as vogais tônicas 

Anterior  Central Posterior 

Não-arredondada   Arredondada 

Alta iː 
 

uː 

Média-alta ɪ   ʊ 

eɪ  oʊ 

Média-baixa ɛ ɜː  ɔː 

æ 
  

Baixa  ʌ ɑː 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O sistema vocálico do GA possui, portanto, uma forma quadrilateral. A 

disposição do espaço vocálico em questão dificulta, para o aprendiz brasileiro ILE, a 

percepção de certos sons, especialmente nas regiões mais baixas do espaço vocálico, 

não utilizadas no PB.  

Levando em conta o conceito de classificação articulatória utilizado 

anteriormente na descrição das vogais do PB, classificamos os sons vocálicos do GA 

da seguinte maneira: 

a) iː - vogal alta, anterior, tensa, não-arredondada; 

b) ɪ - vogal alta, anterior, frouxa, não-arredondada; 

c) eɪ - ditongo cuja vogal inicial pode ser descrita como média-alta, anterior, 

tensa, não-arredondada. A segunda vogal do ditongo apresenta características 

mais centralizadas e baixas que a vogal ɪ, discutida anteriormente; 

d) ɛ - vogal média-baixa, anterior, frouxa, não-arredondada; 

e) æ - vogal baixa, anterior, frouxa, não-arredondada. Devido ao fato de a vogal 

æ apresentar maior abertura da mandíbula e ser uma vogal mais baixa do que 

a vogal ɛ, ela apresenta uma maior duração, apesar de não ser uma vogal tensa 

e fazer uso do diacrítico (ː)  

f) ɑ: - vogal baixa, posterior, tensa, não-arredondada; 
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g) ʌ - vogal baixa, central, frouxa, não-arredondada; 

h) ɜː - vogal média-baixa com características de retroflexão, central, tensa, não-

arredondada; 

i) ɔ: - vogal média-baixa, posterior, tensa, arredondada; 

j) oʊ - ditongo cuja vogal inicial pode ser descrita como média-alta, posterior, 

tensa, arredondada. A segunda vogal do ditongo apresenta características mais 

centralizadas e baixas que a vogal ʊ apresentada em seguida; 

k) ʊ - vogal média-alta, posterior, frouxa, arredondada; 

l) uː - vogal alta, posterior, tensa, arredondada. 

Ilustramos no quadro 6, alguns exemplos de palavras com as vogais do GA 

em posição tônica. 

 

Quadro 6 – Vogais do GA em palavras que utilizam o padrão fonotátivo CVC 

Vogais 
do GA 

Palavras Transcrição 

iː peek piːk 

ɪ sit sɪt 

eɪ pain peɪn 

ɛ pet pɛt 

æ hat hæt 

ɑː pot pɑːt 

ʌ cut kʌt 

ɜː bird bɜːrd 

ɔː hall hɔːl 

oʊ boat boʊt 

ʊ book bʊk 

uː boot buːt 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Por contar com um repertório mais amplo de vogais, o GA exige uma 

combinação maior de traços para poder opor seus segmentos. No quadro 7, 

apresentamos a matriz de traços das vogais do GA. 

 

Quadro 7 – Traços distintivos do sistema vocálico GA 

Vogais do 
GA 

iː ɪ eɪ ɛ æ aː ʌ ɜː ɔː o ʊ oʊ uː 

Alto + + - - - - - - - - + - + 

Baixo - - - - + + - - - - - - - 

Recuado - - - - - + - + + + + + + 

Arredondado - - - - - - - - + + + + + 

Tenso + - - - + + - + + - - - + 
 

 Fonte: Adaptação de Ramires (2016). 
 
 

Com base nessas matrizes, pode-se observar que a oposição entre as vogais 

æ e ɛ se dá apenas pela diferença de valores em dois traços, [baixo] e [tenso]. Com 

relação aos traços distintivos, são os mesmos apresentados anteriormente no PB, 

com exceção do traço tenso, que considera a duração das vogais, podendo ser 

breves/frouxas ou longas/tensas. Se comparado o sistema vocálico do PB ao do inglês 

GA, observamos que o GA conta com um número consideravelmente maior de vogais. 

Mesmo ignorando os ditongos, a representação do inventário de vogais que podem 

ocupar núcleo de sílabas tônicas dessa língua se mostra maior que a do PB. 

Ao contrário do PB, o GA apresenta diferenças na duração de seus fonemas 

vocálicos em posição tônica, como representado no quadro 7 pelo o traço [tenso]. 

Essas diferenças são geralmente acompanhadas de diferenças na qualidade das 

vogais realizadas, como por exemplo, nos pares iː - ɪ, ɛ - æ, ou ʊ - uː O alongamento 

de um dos segmentos do par é comumente utilizado pelos falantes do GA.  

Este alongamento vocálico está associado à definição da vogal como sendo 

uma vogal tensa (longa) ou frouxa (breve). Uma vogal tensa é definida 

articulatoriamente como um som realizado com maior esforço muscular, ou seja, com 

um maior deslocamento dos órgãos da fala fora da posição de descanso, em 

comparação a uma vogal frouxa. Desse modo, vogais tensas apresentam maior 
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duração do que vogais frouxas em contextos prosódicos semelhantes. À exemplo 

disso podemos ilustrar palavras como beat ˈbiːt e bit ˈbɪt (CRYSTAL, 1987).  

Outra característica importante do GA diz respeito às restrições fonotáticas 

envolvendo as vogais frouxas, pois diferentemente dos sons tensos, as vogais frouxas 

não ocorrem em sílabas abertas, como no caso de palavras como sea siː e do duː 

(vogais longas por serem sílabas abertas). Em se tratando de vogais frouxas, é preciso 

mencionar o som do inglês conhecido como schwa: ə. O schwa está presente em 

sílabas átonas e é considerado uma vogal média; central e frouxa, sendo o som mais 

comum na língua inglesa, como na palavra about əˈbaʊt, essa vogal pode ocorrer em 

sílabas abertas.    

Assim como foi descrito as vogais do PB, tomando como ponto de referência 

as VCs mais próximas, comparamos o sistema vocálico do GA conforme ilustra a 

figura 5. 

 

Figura 5 – Descrição dos pontos de referências no trapézio, das VCs (em vermelho) e das 
vogais do inglês (em azul) 

 

Fonte: Adaptação do website: linguisticsweb.org 

 

Na ilustração representada pela figura 6, como se pode inferir, distinguimos 

aspectos relacionados à qualidade vocálica do sistema GA em relação aos traços das 

VCs, sendo: 

a) a realização da vogal i: do GA é similar à VC i, não sendo, entretanto, tão 

anterior e alta; 
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b) a realização da vogal ɪ do GA é similar à VC i discutida anteriormente, 

sendo mais baixa e posterior; 

c) o ditongo eɪ do GA realiza sua primeira vogal num ponto próximo à VC e 

sem ser, contudo, tão anterior e alta. A segunda vogal apresenta qualidade 

mais centralizada e baixa que a descrita na vogal ɪ apresentada 

anteriormente; 

d) a realização da vogal ɛ do GA é similar à VC ɛ, com uma posição mais alta; 

e) a realização da vogal æ do GA é mais alta que a VC a;  

f) a realização da vogal ɑ: do GA é similar à VC ɑ, com menor grau de 

posteriorização; 

g) a realização da vogal ʌ do GA é produzida numa região mais central e alta 

se comparada à vogal ɑ descrita anteriormente; 

h) a realização da vogal ɜː do GA apresenta uma qualidade central e altura 

média; 

i) a realização da vogal ɔ: do GA apresenta uma qualidade semelhante à 

encontrada na VC ɔ; 

j) o ditongo oʊ do GA realiza sua primeira vogal num ponto mais baixo e 

anterior comparado à VC o. A segunda vogal apresenta uma qualidade mais 

centralizada e baixa que a vogal ʊ apresentada em sequência; 

k) a realização da vogal ʊ do GA apresenta uma qualidade mais baixa e 

anterior se comparada à vogal u descrita anteriormente; 

l) a realização da vogal uː do GA apresenta qualidade semelhante à 

encontrada na VC u, mas não tão alta ou posterior. 

Por fim, tendo já discutido as semelhanças e diferenças entre os sistemas 

vocálicos do PB e do GA, torna-se necessário discutir como tais diferenças podem 

afetar a aquisição fonético-fonológica de LE. Assim, na próxima seção, abordaremos 

a interfonologia do PB e do ILE.  
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2.5  INTERFONOLOGIA PORTUGUÊS BRASILEIRO-INGLÊS  

Os sistemas vocálicos do PB e do Inglês são consideravelmente diferentes se 

tomarmos como parâmetro de comparação apenas as vogais orais tônicas das duas 

línguas. Com esta restrição na análise dos sons vocálicos presentes no PB, verifica-

se sete vogais orais tônicas, e variados ditongos, enquanto o sistema vocálico do GA, 

em contrapartida, conta com doze segmentos vocálicos em posição tônica, somados 

a três ditongos15. 

Em termos comparativos, algumas vogais do inglês como æ, não estão 

presentes no inventário vocálico do PB, o que dificulta a produção desses sons por 

aprendizes brasileiros. A vogal ʊ, por exemplo, pode ser confundida com a vogal uː 

do PB, talvez devido apresentarem correlatos ortográficos semelhantes. Muito embora 

realizam sons diferentes, ʊ trata-se de uma vogal média-alta, frouxa e posterior 

enquanto uː no GA, está relacionado as características alta, tensa e posterior. 

Observamos que a duração é uma qualidade imprescindível para se fazer distinção 

entre essas vogais. Sendo a tensão ou alongamento um relevante componente do 

nível fonológico, associado ao significado das palavras.  

Quanto à duração, comparamos o som da vogal i do português, e a vogal iː 

do inglês. Em palavras como ri – ɦi (em português) e he – hiː (em inglês), alguns 

falantes do PB realizam a palavra em inglês como hi. Já as palavras em inglês man - 

mæn (homem) e men - mɛn (homens), a vogal faz distinção do significado, a saber 

se o substantivo está no singular ou plural. Se para o inglês a duração/tensão é 

determinante, se a vogal é longa/tensa, no PB não se faz distinção (CRISTÓFARO-

SILVA, 2015). 

Adiante descrevemos algumas pesquisas de maneira parcial, pois nos 

atemos, nesta seção, apenas à análise quantitativa, baseada na produção. A essa 

análise envolvemos estudos acústicos que visam verificar a gradiência do fenômeno 

de interfonologia vocálica PB-ILE, por questões de espaço, não aprofundamos a 

organização metodológica dos estudos citados. Assim apresentamos pesquisas 

associadas ao assunto, com o objetivo de delimitar os contextos favoráveis e 

                                                           
15 No entanto como não analisaremos os ditongos, essa descrição não será realizada. 
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desfavoráveis ao fenômeno em estudo. Discutimos os pressupostos teóricos, 

relacionando-os com o nosso objeto de estudo. 

Estudos acústicos envolvendo o sistema vocálico anterior do ILE realizado por 

aprendizes brasileiros começam pelo estudo de Baptista (2000, apud BARBOZA, 

2008. A pesquisa foca na produção das vogais: i, ɪ, eɪ, ɛ, æ, ɑ, ʌ do ILE comparadas 

a vogais do PB em contextos fonotáticos semelhantes. A autora analisa a produção 

das vogais supracitadas num estudo longitudinal cujo objetivo principal é descrever a 

aquisição do sistema vocálico do inglês por aprendizes brasileiros em situação de 

aquisição de segunda língua (L2). Os contextos fonotáticos utilizados na coleta de 

dados são o CVC para as palavras do inglês e CV.CV para as palavras do PB.  

Os resultados de Baptista (2000) indicam uma aquisição holística do sistema 

vocálico do ILE por aprendizes brasileiros. Ao aprenderem a realização da vogal iː 

alguns informantes produzem um abaixamento do primeiro som do ditongo eɪ. Outra 

constatação é a necessidade de reorganizar o espaço vocálico do ILE, não apenas 

em regiões adjacentes à posição de novas vogais, bem como na parte inferior do 

sistema. O fato é relevante ao considerarmos que existe um maior número de vogais 

anteriores no inglês do que no PB. A pesquisa de Baptista serve como marco inicial 

para a produção de literatura envolvendo a pesquisa acústica considerando a 

interfonologia de aprendizes brasileiros de ILE. 

Rauber et al (2005) estuda a produção e a percepção de pares vocálicos do 

ILE por aprendizes brasileiros de nível avançado. Dois experimentos foram 

desenvolvidos. O primeiro envolve a produção de palavras do tipo CVC no inglês e 

CV.CV no PB, produzidas em posição de final de frase. O segundo envolve a 

percepção de palavras do tipo bVt, também em posição final, lidas por falantes nativos 

Norte-Americanos de diferentes regiões, com o objetivo de identificar quais vogais 

realizadas por nativos são percebidas de modo mais ou menos acurado por 

aprendizes brasileiros.  

Dados envolvendo a percepção indicam acurácia na identificação do par 

anterior-alto iː, ɪ, com uma identificação positiva atingindo os 94%. O par anterior 

baixo ɛ, æ apresentaram resultados distintos, tendo em vista que os dados indicaram 

apenas 44% de distinções acuradas. Resultados de produção refletem a tendência, 
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com as vogais do par iː, ɪ com baixa sobreposição espectral, enquanto as vogais do 

par ɛ, æ apresentam grande sobreposição. 

Barboza (2008), por sua vez, comparou acusticamente as vogais anteriores 

do PB com vogais correlatas do ILE produzidas por professores de Inglês no oeste do 

Rio Grande do Norte.  Em seu trabalho dissertativo, ele analisou as vogais i, e, ɛ do 

PB e i, ɪ, ɛ, æ do ILE, e o primeiro elemento do ditongo eɪ das duas línguas. Os 

resultados apontaram para uma realização do par anterior iː, ɪ do ILE com 

praticamente nenhuma sobreposição espectral, resultando em diferenças 

significativas entre os sons em questão.  

A comparação das características espectrais dos sons iː do ILE e i do PB na 

pesquisa de Barboza (2008), por outro lado, revelou diferenças não significativas entre 

os sons das duas línguas. Enquanto os resultados das comparações envolvendo os 

sons ɪ do ILE e i do PB indicaram diferenças significativas entre estes sons, uma vez 

que o som ɪ do ILE aproxima-se bastante do som e do PB, em termos espectrais. As 

comparações envolvendo a duração do par anterior iː, ɪ do ILE indicaram diferenças 

significativas, com o primeiro elemento do par possuindo uma duração 

significativamente maior que o segundo. As comparações estatísticas envolvendo a 

duração do par em questão com o som i do PB revelaram que o som de nossa LM 

possui uma duração significativamente menor que o par do ILE.  

Ainda em relação aos resultados da pesquisa de Barboza (2008), as 

características espectrais do primeiro elemento do som eɪ do ILE e do PB, apontaram 

um alto nível de sobreposição espectral. Entretanto, algumas diferenças significativas 

foram encontradas. De maneira análoga, os resultados pertinentes ao par ɛ, æ do ILE 

indicaram alto grau de sobreposição espectral, todavia alguns testes estatísticos 

indicaram diferenças significativas. Vejamos as figuras 6 e 7, demonstrando a 

sobreposição das vogais no experimento ING1 e ING2. 
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Figura 6 - Realização dos sons ɛ e æ no 
experimento ING1 

Figura 7 - Realizações dos sons ɛ e æ no 
experimento ING2. 

Fonte: BARBOZA (2008, p. 129) Fonte: BARBOZA (2008, p. 129) 

 

Os sons ɛ-æ do ILE, conforme demonstra a figura 6, entretanto, constituem-

se numa nova categoria vocálica, significativamente abaixo do som ɛ do PB, mostrado 

em seu trabalho. No tocante à duração, por fim, os sons ɛ, æ do ILE não apresentaram 

variação significativa de duração. Os componentes do par em questão, no entanto, 

revelaram uma duração significativamente maior que o som ɛ do PB.  

A realização das vogais ɛ-æ na figura 7, por sua vez, demonstraram que o 

som ɛ é realizado significativamente mais avançado no experimento ING1 do que no 

experimento ING2. Não foram encontradas variações significativas de altura da vogal 

quando feito uso do mesmo procedimento de análise estatística entre os dois 

experimentos. Esse resultado demonstra a imprevisibilidade na construção de novas 

categorias para a gramática fonológica do ILE.  

Domingos (2012) desenvolveu uma pesquisa sobre a aprendizagem formal de 

fonologia e seus efeitos na pronúncia dos sons vocálicos do inglês de aprendizes 

brasileiros. Ela investigou como o conhecimento metalinguístico do sistema fonológico 

do ILE influencia no nível de acurácia da produção dos sons vocálicos de professores 

de inglês em formação. Além disso, a autora questiona como este conhecimento lhes 

possibilitaria o monitoramento de sua pronúncia. Ainda interroga sobre quais os 

problemas de pronúncia mais recorrentes em relação à produção dos sons vocálicos 

do ILE.  
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Foram analisadas gravações das atividades de portfólio da Aula 2, da 

disciplina de Fonologia Segmental, em que eram trabalhados os sons vocálicos do 

ILE por 29 (vinte e nove) professores em formação. O resultado da análise mostrou 

que os sons vocálicos mais problemáticos pelos participantes da pesquisa são 

aqueles que não existem no PB: o som anterior æ e o som posterior ʊ. A autora 

advoga que esse fato está diretamente ligado à percepção dos aprendizes, que 

percebem tais sons como uma categoria fonética existente no PB, que seriam ɛ e u:, 

respectivamente. Além disso, Domingos (2012) conclui que a produção oral dos sons 

vocálicos do ILE por aprendizes brasileiros sofre direta influência da grafia das 

palavras, e como são pronunciadas no PB.  

Miranda (2012) realizou uma análise acústico-comparativa de vogais do PB e 

das vogais do inglês norte-americano (IA)16. A autora prôpos estabelecer parâmetros 

de comparação entre as vogais do PB, usando o dialeto capixaba, e do IA, usando o 

dialeto de Kansas, como parâmetro, bem como observar distinções e coincidências 

no que se refere às suas qualidades acústicas. Os informantes brasileiros e 

americanos pertenciam à faixa etária dos 20 aos 40 anos, com curso superior 

completo ou em andamento. Os informantes brasileiros eram capixabas nascidos e 

criados na cidade de Vitória e os informantes americanos nasceram no estado de 

Kansas e eram moradores da cidade de Lawrence.  

O resultado da comparação entre o PB e o IA no trabalho de Miranda aponta 

para a distinção entre os dois sistemas, justificando, assim, a dificuldade previamente 

observada para a reprodução dessas línguas por aprendizes ILE. A análise da 

realização dos aprendizes brasileiros de ILE identificou ausência de distinção entre ɑ 

e ɔ do inglês na fala feminina. Já a análise da fala masculina capixaba apresentou as 

vogais altas i: e u: do inglês mais centralizadas do que na fala feminina. Nas vogais 

do ILE, os homens realizaram a vogal i: com o mesmo grau de anterioridade que e, 

assim como u: se apresentou tão posterior quanto o. Ao se efetuar a comparação 

entre gêneros no dialeto capixaba, foram justamente as vogais altas que 

apresentaram distinções significativas, determinadas por F2. Não havendo distinções 

entre as demais vogais. 

                                                           
16 A autora faz referência ao inglês Americano da seguinte forma: IA 
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Lima Jr. (2014), em seu artigo sobre padrões de duração de seis vogais do 

inglês produzidas por alunos brasileiros que começaram a estudar ILE em idades 

diferentes, apresenta as principais características dos padrões de duração das vogais 

iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː produzidos por alunos brasileiros. Ele afirma que a influência do 

sistema fonológico da LM torna mais difícil identificar os sons de uma LE, sobretudo 

os que são mais próximos aos sons da LM.  O autor fez uso de um grupo controle, 

com falantes nativos do inglês. Ele tinha o objetivo de investigar a aquisição fonológica 

de alunos que adquiriram a LE exclusivamente no Brasil por meio de instrução em 

sala de aula. O corpus foi constituído de três tokens para cada vogal. Cada token foi 

uma palavra com o contexto fonológico CVC, sendo ambas consoantes oclusivas 

surdas.  

Em seu trabalho, Lima Jr. (2014) verificou que, enquanto os falantes nativos 

produziram todas os pares de vogais iː vs ɪ, æ vs ɛ e uː vs ʊ de maneira distinta com 

relação à duração, nenhum grupo de aprendizes brasileiros o fez para todos os pares. 

Os informantes não conseguiram produzir pares com durações distintas, aumentando 

o grau de dificuldade com a maior idade no início da aquisição. O par menos 

distinguido pelos aprendizes brasileiros foi justamente o que os falantes nativos 

distinguiram mais, æ vs ɛ. Observou-se na produção dos aprendizes que suas vogais 

breves tenderam a ser mais longas do que as vogais longas dos falantes nativos, 

causando possíveis problemas de comunicação. 

Ramires (2016), por sua vez, pesquisou sobre percepção e produção de 

vogais coronais do inglês por falantes nativos de português brasileiro. Ela investigou 

o papel da instrução explícita dos segmentos æ e ɛ na aprendizagem do inglês como 

língua estrangeira, por parte da formação de professores ILE. A autora ressalta que o 

som vocálico æ inexiste em várias línguas naturais. Portanto, a baixa frequência desse 

som nas línguas do mundo comprova que a vogal é um segmento marcado, conforme 

a teoria das Condições de Marcação (CHOMSKY & HALLE, 1968). A pesquisa revelou 

que o grupo submetido à instrução explícita apresentou mais facilidade para perceber 

os segmentos vocálicos æ e ɛ. Além disso, a autora confirma que há relação positiva 

entre percepção e produção dos fonemas æ e ɛ.  
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Por fim, encerrado a seção de comparação sobre os estudos relacionados à 

Interfonologia PB-ILE, trataremos na próxima seção dos aspectos associados à 

Fonética Acústica relevantes para a análise de dados desta pesquisa 

 

2.6  A FONÉTICA ACÚSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA 

A Fonética Acústica retrata essencialmente a análise das propriedades físicas 

dos sons da fala e as correlações entre traços acústicos e articulatórios. A teoria 

acústica de produção da fala, segundo Kent e Read (2015, p. 38): 

(...) assume, em qualquer som produzido pelo aparelho fonador 
humano, a existência de uma fonte de ruído, que provê a entrada 
acústica no sistema, e de um filtro, que modula esta fonte com o 
objetivo de realizar os mais diversos sons vocálicos e consonantais 
recorrentes nas línguas naturais. 

 

Os autores explicam que a fonte de ruído pode ser a vibração das cordas 

vocais ou a fricção gerada pela passagem do ar decorrente da aproximação dos 

articuladores. Tendo em vista a aproximação do aparelho fonador humano a um tubo, 

Kent e Read (2015) apresentam o modelo ilustrado na figura 8. 

 

Figura 8 - Representação da Teoria Fonte Filtro: tubo analógico ao trato vocal para a produção da 
vogal ə. 

 

Fonte: KENT; READ (2015) 

 

Assim como demonstra a figura 8, o modelo de filtro mais utilizado envolve a 

comparação do filtro com um tubo contendo um dos lados aberto e o outro fechado 

por uma membrana vibratória que é utilizada como a fonte acústica. O lado aberto do 

tubo representa a boca e o lado fechado pela membrana elástica simula as pregas 
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vocais. O tubo em si é o ressonador, representando o trato vocal. Este modelo de tubo 

é utilizado como simulador do filtro na produção de vogais orais. O filtro acaba 

abafando alguns harmônicos e reforçando e amplificando outros. Os harmônicos 

reforçados e amplificados são os formantes, e estão diretamente relacionados à 

percepção que temos das vogais, principalmente os dois primeiros, F1 e F2 (KENT; 

READ, 2015) 

No caso das vogais, a vibração das pregas vocais, por sua vez, ocorre em 

ciclos de abertura (afastamento das pregas vocais) e fechamento (aproximação) 

durante a passagem de ar. O som produzido pelas pregas vocais, a fonte geradora de 

ruído, é irradiado em direção aos lábios, o que permite que ele seja ouvido. O trato 

vocal, como filtro sonoro, modula o som que sai da fonte e essa mudança consiste na 

amplificação de algumas frequências e na diminuição de intensidade de outras 

(LADEFOGED; JONHSON, 2011).  

Com base nos pressupostos da teoria linear da fonte-filtro da produção da 

fala, é possível descrever as relações acústico-articulatórias na classificação e 

descrição dos sistemas vocálicos. De acordo com essa teoria, as vogais são 

produzidas com vibração laríngea, servindo como a fonte de energia, e com o trato 

relativamente aberto, o filtro ou sistema de transmissão de sons, modificado para 

produzir padrões específicos de ressonância (KENT; READ, 2015).  

Para Kent e Read (2015), os métodos de eletroacústica permitem aos 

foneticistas analisar qualquer som linguístico e apresentar o resultado da análise sob 

forma de um espectro. Como cada som tem um espectro individual, é possível, com o 

auxílio de um software de análise acústica, analisar os espectros vocálicos. Logo, 

podem ser descritos como sendo um fenômeno acústico e articulatório. A figura 9 

ilustra a correlação articulatória, do modelo de tubo e do espectro das vogais. 
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Figura 9 - Posição do trato vocal, dos pontos de constrição correspondentes num tubo, e do espectro 
acústico das vogais i, a, u 

 

Fonte: Adaptação de THIES (2005a, apud BARBOZA, 2008, p.41). 

 

Os diferentes pontos de constrição do trato vocal, na primeira coluna da figura 

9, são convertidos em modelos de tubo, como vimos anteriormente. Essas diferentes 

características do trato vocal implicam diferentes frequências a serem enfatizadas 

(formantes) e suprimidas, produzindo um espectro acústico que difere em cada uma 

das posições articulatórias apresentadas. A vogal i, por exemplo, possui 

características formânticas, apresentadas na terceira coluna, diferentes das vogais a 

e u. O primeiro som, devido ao seu ponto de estreitamento ser diferente dos demais 

sons vocálicos apresentados, possui seus dois primeiros picos formânticos muito mais 

separados. Do ponto de vista acústico, sabe-se que as vogais, como qualquer som 

vozeado, são caracterizadas pelas frequências de seus formantes. Ao se analisar 

sinais acústicos é preciso saber que eles apresentam picos de amplitude em diversas 

frequências, conforme aponta a figura 10. 

 



59 
 

Figura 10 – Representação do espectograma das vogais i, e, ɛ e æ 

 

Fonte: Website Identifying sounds in spectograms 

 
 

O espectograma é constituído pela representação de frequências (eixo 

vertical), tempo (eixo horizontal), e amplitude (escurecimento de qualquer ponto do 

gráfico). Em vermelho (F1 e F2) está indicado os picos de energia (os formantes).  

Com o fim de nossa discussão acerca do referencial teórico que tomamos 

como base para a consecução deste estudo, apresentaremos no próximo capítulo os 

passos metodológicos seguidos na coleta/análise de dados. 
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3 METODOLOGIA  

 

Esta é uma pesquisa transversal, de desenho quase-experimental. O objetivo 

é analisar a produção das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː com foco nas características 

acústico-articulatórias e duracionais realizadas. Além disso, esta pesquisa tem como 

propósito fornecer evidências da influência da experiência de uso na construção da 

interfonologia do ILE por aprendizes brasileiros. 

Neste capítulo, descrevemos o universo da pesquisa e o perfil dos informantes 

(3.1), bem como a seleção das variáveis (3.2), dependente e independentes, 

organização das técnicas envolvidas visando a homogeneização dos nossos 

procedimentos no tocante à análise dos formantes e da duração vocálica. Ademais 

descrevemos o hardware e software (3.3) para a realização/análise das gravações.  

 

3.1 UNIVERSO DE PESQUISA 

 

Este é um trabalho de campo tendo em vista investigar a construção 

fonológica do ILE por aprendizes brasileiros de escolas/franquias livres de idioma. A 

pesquisa foca na realização das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː por aprendizes do inglês dos 

níveis iniciante e avançado. O corpus desta pesquisa foi constituído a partir da coleta 

de dados produzidos por alunas de duas escolas livres de idiomas no município de 

Mossoró-RN, cuja localização geográfica está apresentada na figura 11.  
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Figura 11 – Apresentação do Município de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte e no Brasil.

 

Fonte: Página achetudodoeregiao17 

 

O município de Mossoró pertence à mesorregião do Oeste Potiguar, conforme 

ilustrado na figura 10, localizando-se a uma distância de 285 km a noroeste da capital 

do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró é o segundo município mais populoso do 

estado com um crescimento da ordem de 13,79%, o que representa um aumento de 

35.804 habitantes. A população estimada no último censo é de 259.815 pessoas 

(IBGE, 2010), atingindo densidade demográfica de 123,76 hab/km². Além disso, o 

município possui uma taxa de urbanização de 91,31% apresentando um intenso 

crescimento econômico e de infraestrutura, tendo um dos maiores PIB per capita da 

região.18 

As escolas selecionadas para a pesquisa foram CCAA, franquia nacional de 

curso de idiomas, e o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Línguas – NUPEL, curso livre 

e de extensão integrado ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), ambas 

em Mossoró-RN. Enquanto o método do CCAA é embasado no modelo Audiolingual, 

com maior foco na pronúncia, formação de hábitos linguísticos e exposição constante 

da língua alvo, o NUPEL aborda o modelo comunicativo de ensino, com maior 

destaque na função e finalidade dos eventos comunicativos, assim como na relação 

de sentidos da língua.  

                                                           
17 Disponível em <http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/RN.GIF/mossoro/loc_mapa.gif> Acesso em 
dezembro de 2017.  
18 Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/panorama> Acesso em janeiro de 2018.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/mossoro/panorama
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Na primeira escola, CCAA, identificamos as alunas pela sigla C e a sigla ‘B’ 

(abreviação de beginner) para iniciantes e ‘A’ (abreviação Advanced) para avançadas. 

Sendo CB1 à CB5 alunas iniciantes, e CA6 a CA10 as alunas avançadas. Na segunda 

escola, NUPEL, acrescentamos a sigla N para identificar as alunas desta escola; a 

numeração vai de NB11 a NB15, alunas iniciantes e NA16 a NA20 para as alunas 

avançadas. Assim o grupo de informantes para a coleta de dados da pesquisa foram 

escolhidas, aleatoriamente, cinco (05) alunas do nível básico e cinco (05) alunas do 

nível avançado, totalizando vinte (20) informantes.  

Com a finalidade de equilibrar o grupo investigado e lidar com um menor 

número de variáveis intervenientes que possam influenciar a produção oral de nossas 

informantes, foram estabelecidos alguns critérios:  

a) ser do sexo feminino; 

b) ser falante nativa do PB; 

c) ser descendente direto de brasileiros natos; 

d) não ter vivido em qualquer país cuja língua nativa fosse o inglês; 

e) ter frequentado as escolas de idiomas por um prazo mínimo de seis meses (um 

semestre); 

f) não apresentar deficiência auditiva ou de fala. 

Tendo em vista que esses parâmetros foram necessários para a organização 

dos grupos de informantes, no sentido de equilibrar e validar a pesquisa. Adiante 

discorremos sobre os princípios que regem a seleção das variáveis relevantes para 

este trabalho. 

 

3.2 SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Nesta seção apresentamos as variáveis que serão analisadas nesta pesquisa. 

A variável dependente (3.2.1) é a realização das vogais do PB e do ILE. Enquanto as 

variáveis independentes (3.2.2) são: Experimentos (3.2.2.1), contendo Experimento 

com Português Brasileiro (3.2.2.1.1) e Experimentos na língua Inglesa (3.2.2.1.2); 

Nível de Proficiência (3.2.2.2); Indivíduos (3.2.2.3); Experiência de uso (3.2.2.4); 
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Frequência de Ocorrência (3.2.2.5) e Itens Lexicais (3.2.2.6). Observamos a influência 

desses fatores no percurso de construção da interfonologia PB-ILE. 

 

3.2.1 Variável Dependente 

A variável dependente da pesquisa é a realização das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː 

por informantes de escolas livres de idiomas, de níveis iniciante e avançado. É através 

da análise dos formantes que se realiza a análise acústica de sons vocálicos. Desse 

modo, utilizamos os dois primeiros formantes (F1 e F2), que resultam da ação da 

faringe e da cavidade bucal, sendo os dois principais ressoadores do aparelho fonador 

(MALMBERG, 1998).  A figura 12 mostra a posição das vogais considerando os 

valores de F1 e F2 para as vogais i e u. 

 

Figura 12 - Relação entre altura da língua e gráfico contendo valores de F1 e F2 das vogais 
do inglês i, a e u. 

 

Fonte: Adaptação de Thies (2005b, apud BARBOZA, 2008) 

 

Conforme ilustra a figura 12, as vogais geralmente apresentam dois formantes 

(ressonâncias) - F1, F2. É possível caracterizar todas as vogais com os dois primeiros 

formantes, uma vez que o primeiro (F1) corresponde à altura da língua e o segundo 

(F2), ao movimento horizontal da língua. Com relação à altura da língua, F1 é 

inversamente proporcional a ela, sendo assim, as vogais altas possuem valor de F1 

baixo (como no caso das vogais i e u) e as vogais baixas, possuem valor de F1 alto. 

Quanto ao eixo horizontal, as vogais mais anteriores apresentam F2 mais alto e as 

posteriores um F2 mais baixo. As médias e as centrais exibem valores intermediários. 
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Vejamos os formantes dos sons i, e, ɛ, æ, ɒ, ɔ, ʊ e u no espectrograma referente à 

figura 13. 

 

Figura 13 – Relação entre os Formantes (F1, F2, F3) no espectograma e a realização das vogais i, e, 
ɛ, æ, ɒ, ɔ, ʊ e u. 

 

Fonte: Adaptação de Ladefoged (1962) 
 
 

O espectrograma apresentado na Figura 13 apresenta os formantes F1 e F2 

indicados pelas setas nas áreas mais escuras da linha horizontal. Como podemos 

observar a vogal i é uma vogal alta pois o F1 está baixo, e anterior, uma vez que o F2 

está alto. Já vogal ɑ é uma vogal baixa, considerando que o F1 está mais alto, e é 

posterior, pois o F2 também se encontra baixo na figura.  

Desse modo, se estabelece uma correspondência acústico-articulatória que 

permite a identificação das vogais através do gráfico bidimensional F1xF2, cujo eixo 

vertical abriga os valores de F1 (altura da vogal/língua) e o eixo horizontal, os valores 

de F2 (avanço da vogal/língua). À exemplo disso, se houver um aumento do valor da 

frequência de F1, entende-se que a língua move para uma posição mais baixa; ou, no 

caso de um aumento de F2, é seguro concluir que houve um avanço desse articulador 

(KENT; READ, 2015), conforme demonstra na figura 14. 
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Figura 14– Oscilograma e espectograma da palavra “peak” em inglês ilustrando os formantes da 

vogal iː 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Na figura 14 podemos visualizar o oscilograma (parte superior) e 

espectograma (parte inferior) contendo a vogal iː e seus formantes (pontos vermelhos) 

da palavra “peak” em inglês. Através do desenho retratado no espectograma, 

inferimos que a vogal iː é uma vogal alta (F1 está baixo) e anterior (F2 está alto). 

Consideramos como ponto inicial e final da vogal o primeiro e último pulso periódico 

presente no gráfico da onda sonora de amplitude considerável, mensurados pelos 

formantes (F1, F2) no espectrograma.  

Neste trabalho, as medidas de frequência dos formantes, em Hz, foram 

extraídas a partir do ponto da vogal que oferece menor influência das consoantes 

vizinhas, ou seja, no entorno do ponto central do período de tempo de duração da 

vogal. Assim na figura 14 inserimos o cursor centralizado na vogal em análise.  

Com a visualização dos formantes em um espectrograma escolheremos um 

ponto da vogal em que o segundo formante se encontrava o mais estável possível em 

relação ao eixo vertical de frequência. Optamos por observar o comportamento do F2 

devido ao fato de F1 confundir-se, muitas vezes, com a frequência fundamental (F0).  

Outro aspecto relevante considerando a relação entre os formantes F1 e F2, 

é a distância euclidiana. Em matemática, distância euclidiana (ou distância métrica) é 

a distância entre dois pontos, que pode ser provada pela aplicação repetida do 

teorema de Pitágoras. A distância euclidiana refere-se a pontos bidimensionais, dessa 
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forma mede-se a distância em Hz dos pontos de realização das vogais analisadas, 

através da fórmula abaixo, retirada do trabalho de Barboza (2008). 

 

Essa fórmula permite encontrar a distância da realização de uma vogal à 

outra. Além das análises dos valores relativos aos primeiros formantes e à duração 

dos sons vocálicos estudados, fizemos comparações também envolvendo as 

distâncias euclidianas entre os sons estudados.  

À medida que as gravações foram analisadas, pudemos observar realizações 

que se distanciavam do padrão de produção associado às características de F1 e F2 

das vogais do ILE. Inicialmente analisamos a qualidade das vogais por percepção 

auditiva, em seguida, observamos no espectograma, por meio do programa PRAAT, 

às medidas de F1 e F2 das vogais nas palavras. Através do recorte de cada vogal, 

podemos observar nitidamente que em alguns casos a qualidade de algumas vogais 

fugiam do padrão esperado de realização. Denominamos para cada uma destas 

realizações inesperadas Realização Não-Padrão (doravante RNP).  A emergência de 

RNP ocorre apenas no ILE, isso porque no caso das vogais do PB, não há esse 

indicativo, haja vista que as informantes são falantes nativas do PB e proficientes na 

língua.  

Em relação à seleção das palavras, a utilização de consoantes plosivas 

vozeadas ou desvozeadas facilitou a obtenção do ponto inicial devido à presença da 

oclusão.  As consoantes plosivas desvozeadas em posição de coda silábica, no caso 

do Inglês, ou de onset de uma sílaba subsequente, no caso do PB, facilitaram a 

localização do último pulso periódico. Em se tratando da duração absoluta das vogais, 

foi subtraído o valor de duração da vogal mais longa pelo valor de duração da vogal 

mais breve.  

Uma vez concluída a descrição da variável dependente e os procedimentos 

de análise dos segmentos vocálicos, descrevemos, a seguir as variáveis 

independentes deste estudo. 
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3.2.2 Variáveis Independentes 

A variável Independente mais enfatizada nesta pesquisa é a Experiência de 

Uso, no entanto consideramos outras variáveis, uma vez que relacionamos a 

perspectiva do SAC com a Fonologia de Uso e o Modelo de Exemplares. 

Consideramos as demais variáveis independentes: Experimentos; Nível de 

proficiência; Indivíduos; Experiência de uso; Frequência de Ocorrência e Itens 

Lexicais. Descrevemos cada variável e de que forma podem influenciar as realizações 

das vogais.  

 

3.2.2.1 Experimentos 

Os experimentos desta pesquisa são variáveis independentes, uma vez que 

influenciaram os dados e resultados da análise. A metodologia de aplicação dos 

experimentos relativos à coleta de dados do PB e ILE foi semelhante. A principal 

diferença entre o PB e o ILE envolveu o número de experimentos, que foram 2 (dois) 

no caso do ILE (ILE1, ILE2) e apenas 1 (um) no caso do PB. Esses experimentos 

serão descritos adiante. 

 

3.2.2.1.1 Experimento com Português Brasileiro – PB  

Selecionamos palavras com um determinado padrão fonotático e inserimos 

em frases-veículo do tipo “X. Diga X alto”. Onde o primeiro X da frase-veículo 

correspondeu a uma palavra semelhante em combinação fonotática à palavra 

analisada, como na frase: Fica. Diga “bica” alto. Características da vogal tônica na 

palavra fica serviu de apoio na realização da vogal tônica de bica. Analisamos 

acusticamente apenas a segunda palavra apresentada, tendo sido a primeira 

descartada.  

Esse artifício foi necessário devido ao fato de termos selecionado palavras 

com padrões fonotáticos de difícil reconhecimento em nossa região: a palavra ˈpe.tɑ, 

por exemplo, sinônimo de mentira. Essa palavra poderia ter sua pronúncia confundida 

com a palavra ˈpɛ.tɑ, já usada no jargão da informática, muito embora não muito 

conhecida, para designar uma unidade de 1.048.576 gigabytes de memória 
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(BARBOZA, 2008). Foram adicionados mais 5 (cinco) distratores: fica, seco, pega, 

côco e pulo, palavras com o intuito de desviar a atenção dos informantes do real 

objetivo do experimento, inseridas em suas respectivas frases-veículo. 

No início do procedimento, as frases-veículo foram visualizadas através do 

programa powerpoint, em slides, de modo aleatório e colocados frente à participante. 

Foi sugerido às informantes que primeiro fizessem a leitura mentalmente, após essa 

familiarização com as frases, solicitamos a leitura verbal em tom/velocidade de voz 

mais natural possível. Não solicitamos repetição desse procedimento, tendo em vista 

que as informantes são nativas do PB, por isso não haveria dificuldades em pronunciar 

as vogais. Tal experimento foi denominado PB1. 

Não optamos por realizar um segundo procedimento dentro de um contexto 

prosódico menos controlado que o encontrado no experimento PB1, pois lidamos com 

falantes nativas do PB, além do mais o cerne do trabalho está nas realizações do ILE 

e o quão distante do PB essas realizações podem estar. Passamos a descrever, a 

partir deste momento, as escolhas relativas aos contextos de produção e 

procedimentos experimentais das vogais do ILE. 

 

3.2.2.1.2  Experimentos na Língua Inglesa – ILE 

Foram realizados dois experimentos no Inglês. O primeiro relativamente 

semelhante ao PB1 e o segundo em uma situação que delega maior espontaneidade 

na fala dos informantes. Levantamos a hipótese de que os experimentos ILE1 e ILE2 

são diferentes um do outro, devido ao fato de o primeiro focar na leitura e do segundo 

ser uma atividade de role-play.  Vejamos adiante a descrição de cada um deles. 

As palavras do ILE foram agrupadas em frases-veículos do tipo: “X. I said X 

this time”, cujo o primeiro X está relacionado a uma palavra monossilábica do Inglês, 

considerando a mesma vogal da palavra analisada acusticamente na posição do 

segundo X em sequência, sendo iː, ɪ, ɛ, æ, uː, ʊ, respectivamente. Esse artifício, 

replicado do trabalho de Barboza (2008), também foi útil no ILE por servir como 

indicativo na produção dos sons. Solicitamos a nossas informantes que evitassem 

realizar a plosiva final t como um flap, alofone normalmente associado a variedades 
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norte-americanas do Inglês, uma vez que tal alofonia consonantal invalidaria o 

instrumento de coleta de dados ao gerar variação fonética. 

Seguimos o mesmo procedimento descrito no experimento PB1 para propiciar 

a familiarização e evitar o efeito de alteração da prosódia característico de frases lidas 

em sequência. Usamos um total de 24 frases-veículo e seis palavras que ajudaram 

na produção da vogal na palavra seguinte, conforme o experimento PB1; sendo: see, 

sit, pen, at, look e do. Esse experimento doravante será chamado ILE1. 

O segundo experimento de coleta de dados do ILE, doravante ILE2, foi 

desenvolvido dentro dos preceitos de uma atividade de role-play, usado em salas de 

aula de ILE. No ILE2 foi utilizado um mapa com determinadas atrações em ruas e 

avenidas. As ruas foram nomeadas contendo as palavras de maior frequência 

utilizadas no experimento ILE1. As palavras a serem analisadas foram sempre 

seguidas de outras palavras a fim de simular um contexto prosódico não-final 

semelhante ao do experimento ILE1. As palavras foram realizadas em posição não-

final. 

O procedimento de coleta de dados consistiu na apresentação do referido 

mapa no powerpoint e impresso uma via para a informante. Foi requerido que as 

informantes inicialmente fizessem uma leitura desse mapa e em sequência, 

verbalizassem a direção de um determinado local até outro, de um ponto a outro da 

cidade. Conforme destacado na figura 15, as informantes produziram as palavras de 

maior frequência de modo espontâneo, indicando o percurso até chegar no próximo 

ponto do mapa. 
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Figura 15 - Ilustração do mapa como procedimento de coleta de dados 

 

Fonte: Adaptado de Spirandeo (2015)19. 

 

Solicitamos que as informantes nos dissessem como chegar, por exemplo, a 

galeria de artes (Art Gallery) partindo dos prédios (buildings). Sendo assim, elas 

tiveram que usar as expressões de direcionamento como: go ahead in catch street 

and turn around in the bet roundbout and go down get street... Desse modo utilizando 

as instruções, gravamos três realizações de cada palavra, analisando acusticamente 

cada uma delas separadamente. 

As diferenças quanto ao número de análises desenvolvidas no PB e no ILE 

se justificam devido à maior estabilidade na produção de vogais que esperamos 

encontrar na LM que na LE. Voltamos nossa atenção, a partir de então, para as 

discussões relativas à variável Nível de proficiência.  

 

                                                           
19 Disponível em: https://englishlive.ef.com/pt-br/blog/directions-caminho-em-ingles/ Acesso em janeiro, 

2018. 

https://englishlive.ef.com/pt-br/blog/directions-caminho-em-ingles/
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3.2.2.2 Nível de proficiência 

 

Em relação ao nível de proficiência na LE, dois níveis foram considerados: 

iniciante e avançado. Consideramos o número de horas/aulas como indicador do nível 

de proficiência. Foram considerados aprendizes iniciantes aquelas com até 60hs/a do 

ILE, e aprendizes avançadas aquelas entre 420 e 480hs/a.  

Segundo o modelo de exemplares cada novo input é registrado na memória e 

é mapeado em um exemplar, que o enquadra em categorias já existentes. Se esse 

input não for semelhante o suficiente para ser mapeado ao exemplar existente, um 

novo exemplar é estabelecido, posicionado em um espaço metafórico próximo aos 

exemplares semelhantes (BYBEE 2001, PIERREHUMBERT 2001).  Assim à medida 

que os aprendizes ILE avançam o nível de proficiência, eles conseguem categorizar 

e registrar novos segmentos linguísticos e desse modo passam a reconhecer mais 

precisamente o sistema fonológico do ILE.  

Partimos da hipótese de que as alunas de níveis avançados realizam de modo 

mais distinto os sons das vogais do ILE, haja vista que estas alunas possuem maior 

tempo de exposição ao idioma e às práticas que facilitam o percurso de construção 

da gramática fonológica do ILE. 

No próximo tópico tratamos dos aspectos relacionados ao indivíduo. 

Relacionaremos às questões individuais respondidas no questionário sobre formas e 

práticas de estudos fora do contexto formal de aprendizagem.   

 

3.2.2.3 O indivíduo 

Nesta pesquisa contamos com 20 (vinte) participantes do sexo feminino. 

Enfatizamos a importância do contexto de produção da língua, uma vez que 

analisamos o indivíduo como sendo um SAC e, ao mesmo tempo, agente de outro 

SAC. Os indivíduos não são apenas dependentes do contexto, mas também o 

influenciam (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Partimos da hipótese de que 

cada indivíduo apresenta suas particularidades de construção da fonologia do ILE, 

conforme teoria dos SACs.  
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Na seleção dos informantes foi utilizada uma técnica de amostragem 

combinada ou de estágios múltiplos (MARCONI; LAKATOS, 2009). Este tipo de 

amostragem baseou-se no princípio de que “[...] o indivíduo, objeto de pesquisa, 

pertença a um e apenas um conglomerado” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 32). 

Selecionamos de forma aleatória grupos (turmas) de aprendizes do ILE, nos níveis de 

proficiência descritos, nas duas escolas. Fizemos visitas prévias às turmas 

selecionadas em que explicamos o desenho de pesquisa, as restrições impostas aos 

informantes, e solicitamos voluntários ao estudo transversal. 

Consideramos que cada indivíduo apresenta variação com o passar do tempo, 

e não há como determinar como tais mudanças ocorrerão. Essas mudanças são 

influenciadas não apenas pelas condições iniciais em que eles foram expostos à 

língua, mas também porque se adaptam, à medida que recebem feedback. Desse 

modo, a análise de dados individuais é relevante, uma vez que tende a revelar padrões 

individuais inesperados de evolução da gramática fonológica. Estes padrões, 

ambiente e contexto de aprendizado tendem a ser mascarados no caso de uma 

análise de dados em nível de grupos (ALVAREZ, 1997). 

As informantes de cada grupo, de alta experiência de uso e baixa experiência 

de uso, apresentam diferentes variáveis intervenientes que contribuem para os 

resultados da análise. Estas variáveis afetam a variável dependente de modo muitas 

vezes imprevisível, tais como a motivação para realizar o teste, o nervosismo por ter 

sua fala gravada, dentre outros aspectos que não se pode mensurar e não dependem 

da experiência de uso. Elas foram solicitadas a responder um questionário e tiveram 

que relatar a frequência em que são expostas ao idioma, bem como suas práticas de 

estudo, fora da sala de aula.   

É válido enfatizar a variável motivação que corrobora para aspectos como 

solicitude e interesse. Na escola comunicativa não houve dificuldade em encontrar 

voluntárias, em um só dia seis mulheres participaram dos testes, tendo sido 

necessário apenas dois dias para concluir os experimentos. Enquanto na escola 

Audiolingual, houve maior hesitação e dificuldade em recrutar voluntárias. Foi preciso 

aproximadamente quinze dias, para finalizar os experimentos com todas as 

participantes. Além disso, não foi requerido um critério em relação à faixa etária. Com 

isso, não houve como equiparar a idade das participantes.  

Desse modo, consideramos os aspectos que envolvem a teoria dos SACs na 

aprendizagem de LE para analisar qualitativamente os resultados apresentados pelas 
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informantes. No próximo item tratamos da relação da variável Experiência de uso e os 

efeitos sobre a aquisição da LE.  

  

 

3.2.2.4 Experiência de Uso (EU) 

 

Relacionamos a Experiência de Uso (EU) à fala, a língua em uso. Logo, a 

forma como esses segmentos linguísticos são apresentados aos aprendizes repercute 

na formação de categorias linguísticas mais acessíveis à construção do sistema 

fonológico da LE. Diversos aspectos de exposições dos aprendizes ILE, como ouvir 

músicas, assistir filmes e tv, jogar videogames influenciam a variável EU. Todavia, 

este trabalho assume os métodos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

como um fator possível de ser controlado e como uma forma de mensurar a variável 

EU.   

O método Comunicativo enfatiza a comunicação inteligível, considerando o 

contexto situacional. Neste método o conteúdo inclui noções de semântica e aspectos 

socioculturais da língua, não apenas estruturas linguísticas. O objetivo mais relevante 

é prover o desenvolvimento da competência comunicativa na LE, entendida enquanto 

habilidade de comunicar-se de modo efetivo com nativos e não-nativos da língua-alvo. 

A atividade mais recorrente no método comunicativo é o role-play: um tipo de 

encenação em que os aprendizes praticam o uso da LE em encenações de contextos 

comunicativos próximos aos reais. Para terem sucesso nas referidas atividades, é 

desnecessário aos aprendizes aprenderem padrões linguísticos semelhantes ao do 

nativo (CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996). 

Por sua vez, o método Audiolingual enfatiza a formação de hábitos 

linguísticos, com o propósito de internalizar as estruturas através de exercícios de 

repetição constantes. Neste método observa-se o enfoque na pronúncia mais 

aproximada à do nativo. O professor encoraja os alunos a imitarem a pronúncia, 

inibindo o sotaque estrangeiro. O método traz como exercício principal o drilling, 

atividade baseada na repetição sistemática de padrões linguísticos visando à 

construção da gramática da LE igual à do nativo (GARCIA, 2004).  
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Segundo Leffa (1988) a implicação pedagógica da premissa audiolingual é de 

que o aluno deve primeiro ouvir e falar, para depois ler e escrever. O aluno só deveria 

ser exposto à língua escrita quando os padrões da língua oral já estivessem bem 

automatizados.  

Língua é um conjunto de hábitos. O behaviorismo de Skinner foi o 
suporte da AAL20 em termos de aprendizagem. A língua era vista como 
um hábito condicionado que se adquiria através de um processo 
mecânico de estímulo e resposta. As respostas certas dadas pelo 
aluno deveriam ser imediatamente reforçadas pelo professor (LEFFA, 
1988, p. 232) 

 

Logo, o processo envolvendo estímulo e resposta abordado pelo autor, resulta 

em formação de categorias que são armazenas no mapa cognitivo do aprendiz. Por 

essa razão o método Audiolingual funciona como ferramenta para medir o tipo de input 

recebido pelo aprendiz, ou seja, a EU.  

Conforme preceitos apresentados na seção de discussão da Fonologia de 

Uso (FU) e do Modelo de Exemplares (ME), relacionamos a hipótese de que ao fazer 

uso constante de repetições, o método Audiolingual permite um maior distanciamento 

dos aspectos embutidos na gramática internalizada da LM. Adicionalmente, 

hipotetizamos que a constante exposição a padrões linguísticos nativos acarreta maior 

proximidade com a gramática fonológica da LE, no caso de aprendizes do método 

Audiolingual (GEAS, 2012).  

É relevante enfatizar que este trabalho não advoga a superioridade do método 

Audiolingual em relação ao Comunicativo enquanto modelo de ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras. Temos como foco a análise da influência de um construto 

abstrato, que denominamos Experiência de Uso, na construção da gramática 

fonológica de aprendizes com métodos diferentes de ensino de LE. Portanto, 

categorizamos os informantes em dois grupos, em grupos denominados “Alta EU” e 

“Baixa EU”, conforme os critérios do quadro 8. 

 

 

                                                           
20 Abordagem Audiolingual 
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Quadro 8 – Distinção de grupos de informantes conforme variável Experiência de Uso (EU). 

 

Alta EU Baixa EU 

Método de ensino Audiolingual Método de Ensino Comunicativo 

Preocupa-se com a pronúncia 

aproximada à do falante nativo 

Preocupa-se em fazer-se 

entender 

Uso da repetição como prática 

constante 

Uso de eventos comunicativos da 

oralidade como prática 

Input através de falantes nativos do 

inglês 

Input através de qualquer falante 

do inglês 

Fonte: Adaptação de Leffa (1988) 

 

Desse modo o perfil de cada participante da pesquisa é definido através das 

características apresentadas no quadro 8. O método é só mais um componente que 

ressalta a experiência de uso, não sendo o único a ser considerado. Adicionalmente, 

formulamos um questionário contendo perguntas envolvendo motivação, proficiência 

e auto-avaliação, com o intuito de aprofundarmos o conhecimento individualizado 

acerca da exposição ao idioma fora do contexto formal de aprendizagem. Dessa 

maneira, levantamos a hipótese de que o grupo de alta experiência de uso realiza com 

maior acurácia os padrões da língua alvo. 

Apresentamos adiante a variável independente frequência de ocorrência com 

o objetivo de analisar os efeitos da frequência de ocorrência de diversos itens lexicais 

na realização do detalhe fonético dos exemplares vocálicos deste trabalho.  

 

 

3.2.2.5 Frequência de Ocorrência 

 

Na fonologia de uso, a frequência de ocorrência (ou de token) refere-se ao 

número de vezes em que uma unidade linguística, geralmente uma palavra, ocorre 

num corpus. A importância de analisar a frequência de ocorrência associa-se a seus 

efeitos na emergência de fenômenos de mudança linguística: 

a) em itens lexicais de maior frequência de ocorrência, seriam 

favorecidos os mecanismos de mudança linguística de origem fonética, 
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decorrentes da maior automação/sobreposição de sequências motoras 

justapostas. Desse modo, palavras com maior frequência de ocorrência 

apresentariam mudança linguística de origem fonética primeiramente do que 

palavras com menor frequência de ocorrência;  

b) em itens lexicais de menor frequência de ocorrência, seriam 

favorecidos os mecanismos de mudança linguística por generalização ou 

analogia a itens mais frequentes. Dada a menor familiaridade com itens menos 

frequentes, tenderíamos a favorecer mecanismos de mudança sonora em 

direção a um sistema linguístico mais homogêneo. 

  

Ambos os mecanismos podem afetar um único elemento linguístico (BYBEE, 

2001). Mudanças sonoras diacrônicas poderiam começar pela maior sobreposição 

dos gestos articulatórios, fenômeno de origem fonética, e posteriormente serem 

simplificadas através da perda dos gestos, por meio de analogia. 

Considerando os modelos fonológicos multirrepresentacionais adotados, a FU 

(BYBEE, 2001) e o ME (JOHNSON, 1997), tomamos por hipótese básica que os 

exemplares vocálicos em palavras de maior frequência de ocorrência são realizados 

com características formânticas e duração distinta dos exemplares vocálicos 

realizados em palavras de menor frequência. Espera-se que as palavras de maior 

frequência sejam realizadas com essas características mais próximas à do falante 

nativo do que as de baixa frequência. Dessa forma, palavras de maior frequência são 

realizadas com essas características mais próximas à do falante nativo do que as de 

baixa frequência.  Vejamos na tabela 1 exemplos de palavras mais frequentes 

retirados da da página Corpus of Contemporary American English (COCA). 
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Tabela 1 - Palavras com maior Frequência de Ocorrência no Inglês GA 
 

Itens Lexicais e Frequência de Ocorrência no GA 

Vogais CVC + CVC - CVC + CVC - 

iː deep (72697) pete (13056) beat (47860) teak (693) 

ɪ bit (106173) pitt (4010) pick (53475) tick (2819) 

ɛ get (724180) pet (10175) bet (19525) peck (1841) 

Æ back (707363) pat (20910) catch (36918) tack (1920) 

ʊ put (265828) cook (38334) book (148303) soot (1117) 

uː Suit (32668) poop (835)  shoot (21673) toot (329) 

Fonte: Website COCA21 
 

 

As palavras utilizadas foram monotongos do inglês cuja combinação 

fonotática utilizou o padrão CVC. A primeira posição C foi ocupada por consoante 

oclusiva, vozeada ou desvozeada. A posição V foi ocupada por um dos seis 

exemplares vocálicos objeto do estudo iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː. A segunda posição C foi 

ocupada apenas por consoante oclusiva desvozeada, com exceção da palavra ˈkætʃ 

por falta de itens com maior frequência utilizando esse segmento vocálico. Nossa 

hipótese é que palavras mais frequentes do ILE são mais distantes da realização do 

PB em comparação com as palavras menos frequentes. 

O indicativo de maior frequência é o valor encontrado pelo site do COCA, 

atendendo ao critério de ser dez vezes maior em comparação com o valor de outras 

palavras com o mesmo padrão fonotático. No entanto isso não foi possível com todos 

os itens lexicais, mediante as limitações de combinações fonotáticas. Com isso, 

associamos a hipótese de que as palavras de alta frequência são realizadas com 

maior aproximação aos padrões linguísticos da língua alvo do que as palavras de 

baixa frequência.  

No próximo tópico retratamos as variáveis Itens Lexicais, o contexto prosódico 

e lexical de produção das vogais estudadas nesta pesquisa.  

 

 

 

                                                           
21 Disponível em < https://corpus.byu.edu/coca/> Acesso em outubro de 2017.  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w11=deep&r=
https://corpus.byu.edu/coca/
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3.2.2.6 Itens Lexicais 

 

Cada item lexical pode ser considerado como um agente ou unidade auto-

organizadora em um SAC. Bybee (2001) sugere que palavras específicas afetam 

representações mentais de modo a construir categorias mais fortes e mais suscetíveis 

a distinguir diferenças entre os sons da LM e da LE.  

O contexto prosódico e lexical de produção das vogais estudadas foram o de 

sílaba acentuada em posição não-final no PB, enquanto no ILE, optamos por 

combinações monossilábicas. O contexto fonotático dos itens lexicais utilizados para 

a realização dos sons analisados, entretanto, foi ligeiramente diferente, tendo em vista 

as diferentes combinações permitidas nos dois idiomas. Partimos da hipótese de que 

palavras diferentes apresentam níveis de acurácia diferentes do ILE. Vejamos adiante 

os itens lexicais selecionados para os experimentos do PB e ILE. 

 

 

3.2.2.6.1 Itens Lexicais do PB 

Todas as vogais do PB foram realizadas em uma combinação fonotática 

envolvendo o modelo “P(v/d)V.P(d)v” em posição de acento frasal. Fizemos uso de 

itens lexicais dissilábicos com tonicidade na primeira sílaba, sendo um som plosivo 

(P), vozeado (v) ou desvozeado (d) em posição de onset, seguida da vogal a ser 

analisada (V). A segunda sílaba de tais itens lexicais foi iniciada, obrigatoriamente, 

por consoante plosiva (P) desvozeada (d) e uma vogal pós-tônica final (v). Essa 

combinação facilitara a análise acústica da vogal investigada.  

As combinações bVkv, pVtv, e tVtv selecionadas possibilitam um maior 

número de itens lexicais contendo exemplares das vogais analisadas no PB, como 

mostra o quadro 9. 
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Quadro 9 - Palavras selecionadas do PB  

vogais bv.kv pv.tv tv. tv 

i Bica pito tita 

e Beco pêta teta 

ɛ Beca péta teto 

o Boca pôco  toco 

u Buco puta tuta 

   
Fonte: Autoria própria 

 

Como podemos observar no quadro 9, as combinações descritas 

anteriormente não são capazes de compor um quadro contendo todas as vogais do 

PB com a mesma combinação fonotática. Por isso, inserimos a pseudo-palavra pôco 

ˈpoku, enquanto variação da palavra pouco no PB. As palavras mencionadas foram 

inseridas em frases-veículo do tipo “X. Diga X alto”. O primeiro X da frase-veículo 

refere-se a palavra semelhante em combinação fonotática às apresentadas acima e 

com a mesma vogal acentuada da palavra analisada, e.g., “Fica. Diga bica alto”. As 

características da vogal acentuada, na palavra fica, serviram de base de comparação 

para a produção da vogal em bica. Analisamos acusticamente apenas a segunda 

palavra apresentada, sendo a primeira descartada. Tais palavras, quando adicionadas 

antes da frase veículo nos ajudaram a ocultar o real objetivo deste. 

Foram analisadas 300 (trezentas) palavras, em meio ao experimento do PB1, 

considerando que cada participante realizou apenas uma vez cada palavra.  

 

3.2.2.6.2 Itens Lexicais do ILE 

 

Todas as vogais orais analisadas do ILE foram realizadas em palavras 

monossilábicas com acento frasal não-final, seguindo o contexto fonotático 

P(v/d)VP(d), na maioria das palavras. As combinações permitidas na composição do 

corpus de pesquisa se limitaram aos sons plosivos (P), vozeados (v) ou desvozeados 

(d), em posição de onset e sons plosivos (P) desvozeados (d) em posição de coda 

silábico.  
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Optamos pelas estruturas pVk, pVt, kVk bVt, bVk, bVt, tVk, tVt, sVk, sVt; 

devido ao fato de essas possibilitarem um maior número de exemplares com as vogais 

iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ e uː. Algumas palavras selecionadas já foram analisadas na pesquisa de 

Lima Jr. (2016), representadas no quadro 10.  

Quadro 10 – Palavras selecionadas do ILE 

Vogais CVC CVC CVC CVC 

iː pete  beat teak deep 

ɪ pitt bit tick Pick 

ɛ pet get peck Bet 

æ  pat back tack catch 

ʊ cook put soot book 

uː poop suit toot shoot 
 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

Estas palavras foram apresentadas dentro de frases-veículo “Pen. I said pet 

this time”, em que a primeira palavra se refere a palavra monossilábica do inglês 

contendo a mesma vogal da palavra analisada acusticamente, a segunda palavra da 

sequência. Esse artifício foi útil na LE por servir como reforço à representação dos 

sons em forma de grafemas já visíveis na palavra. Foram analisados 1.200 (um mil e 

duzentos) dados no ILE, considerando ambos o experimento ILE1 com 480 palavras 

e o experimento ILE2 com 240 palavras, cada uma sendo repetida três vezes, 

concluindo um total de 720 realizações. No total a pesquisa analisou 1.500 vogais, 

entre as do PB e as vogais do ILE.  

No próximo tópico apresentamos instrumentos e acessórios necessários à 

elaboração da análise deste trabalho.  

 

 

 

3.3 HARDWARE, SOFTWARE E ESTATÍSTICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

O estudo foi desenvolvido com auxílio de um programa de análise/edição das 

gravações: Praat, e um programa de tratamento estatístico dos dados (SPSS). Os 
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meios físicos para a obtenção das gravações constituirão de um gravador digital 

profissional (Zoom H6) e um microfone (Shure SM58). 

O microfone headset modelo WH20 responde a frequências entre 50 e 15000 

Hz. A gravação dos experimentos diretamente em formato Wave permite grande 

economia de tempo em transferência/edição de arquivos. O aparelho utilizado foi o 

modelo Zoom H6. O aparelho possui ainda configurações de gravação que podem ser 

alteradas dependendo das condições do ambiente em que o processo de gravação é 

realizado.  

O melhor ajuste foi encontrado para a gravação em ambientes silenciosos, 

mas sem tratamento acústico do gravador envolvendo configuração no nível de ruído 

ambiente médio com alto nível de entrada sonora. Realizamos as gravações em 

ambientes fechados onde pudemos controlar ruídos internos à medida do possível.  

As vogais foram segmentadas no programa Praat. Os pontos de início e fim 

das vogais considerados foram o primeiro e último vale do pulso periódico na onda 

que contivesse amplitude considerável, que se assemelhasse ao período vocálico, e 

que apresentasse formantes estáveis no espectrograma. A obtenção dos valores 

espectrais e de duração das vogais foram obtidos com o software PRAAT, versão 

6.0.37 (BOERSMA; WEENINK, 2017). Os dados obtidos com a ajuda dos programas 

descritos acima foram analisados estatisticamente com a ajuda do programa SPSS 

(2011) versão 20.  

Por fim, os dados receberam tratamento quali-quantitativo. Por meio da 

análise acústica seremos capazes de determinar a qualidade vocálica e, 

consequentemente, as características espectrais e de duração de cada som vocálico. 

Cada informante teve sua produção oral gravada por três vezes. Após a análise 

acústica e de duração das vogais contidas nas três gravações, foi obtida a média final 

para cada informante. De posse desses dados estivemos aptos a realizar a análise 

quantitativa dos dados por meio de testes estatísticos.  

Inicialmente, consideramos que para a análise da variável dependente deste 

estudo, a realização das vogais do i, ɛ e u do PB e iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː do ILE de aprendizes 

brasileiros, seriam necessários apenas testes estatísticos cujo objetivo fosse a análise 

da diferença entre grupos com variáveis gradientes. Naquele momento, incialmente, 
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tínhamos como um conjunto de testes estatísticos como o t de Student para amostras 

pareadas e a ANOVA para medidas repetidas. Todavia, a constatação que diversas 

ocorrências no ILE envolviam uma qualidade vocálica distante do alvo, optamos por 

analisar, ao invés de descartar, esses dados. Assim, adicionamos aos testes 

estatísticos utilizados nesta pesquisa o teste de chi-quadrado, que analisa variáveis 

categóricas, como as RNPs (Realizações Não Padrão) encontradas em diversos 

momentos.  

Pesquisas linguísticas envolvendo a aquisição/aprendizagem de línguas, 

materna ou estrangeira, devem ser realizadas a partir de situações mais reais e 

espontâneas possíveis. Muito conhecida é questão apontada por Labov (2008) acerca 

do paradoxo do observador, em que o pesquisador ao observar um fenômeno, acaba 

interferindo em sua realização. Entretanto, muitos pesquisadores colheram grandes 

volumes de dados, para posteriormente constatarem que apenas um percentual 

ínfimo envolveu o objeto de análise. Dadas as diversas restrições de cunho prosódico, 

fonotático e de frequência de ocorrência das palavras analisadas nesta pesquisa, 

clara se fez a necessidade da elaboração de testes estatísticos que confrontassem à 

quantidade de dados estabelecidos. 

Encerramos neste ponto o capítulo de metodologia da dissertação. Iniciamos 

no capítulo seguinte a análise e discussão dos dados relativos ao estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo relacionamos os dados por meio das variáveis independentes: 

experimentos (4.1), nível de proficiência (4.2), indivíduo (4.3), experiência de uso (4.4), 

frequência de ocorrência (4.5) e itens lexicais (4.6); a fim de estabelecer possíveis 

influências na realização dos exemplares vocálicos iː, ɪ, ɛ, æ, ʊ, uː do ILE. Realizamos 

uma análise primordialmente quantitativa, devido à dificuldade em analisar de forma 

qualitativa o grande volume de dados do estudo transversal. Durante a análise dos 

dados, serão retomadas as teorias apresentadas no capítulo da Fundamentação 

Teórica, a fim de interpretar os resultados obtidos nos experimentos. 

Iniciamos relacionando a variável experimentos, comparando os dados dos 

experimentos PB1 com os do ILE1 e ILE2. A fim de identificar a influência do PB sobre 

o ILE, além de confrontar os resultados com a visão de SAC e FU.  

 

4.1 EXPERIMENTOS 

Os experimentos nos permitiram observar a realização dos sons vocálicos do 

PB com vistas a relacionar às vogais do ILE, além de correlacionar padrões de 

palavras mais e menos frequentes do Inglês em contextos acentuados. Permitiram-

nos, ainda, observar se há diferenças significativas ao compararmos as realizações 

ocorridas em contexto controlado (ILE1) com aquelas ocorridas em contexto de fala 

espontânea (ILE2). Com isso, nesta seção partimos da hipótese de que os 

experimentos ILE1 e ILE2 serão diferentes um do outro devido ao fato de um focar na 

leitura e outro no role-play. 

Iniciamos as análises relacionando os dados referentes ao experimento PB1. 

As vogais i, ɛ e u do PB foram selecionadas devido ao fato de serem elas a base dos 

pares vocálicos do ILE. Iniciamos com os valores dos formantes, F1 e F2, para 

demonstrar a posição das vogais do PB no gráfico. Considerando que F1 refere-se à 

altura e F2 à posição (anterior-posterior) da vogal, relacionamos os dados do PB na 

figura 16.  
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Figura 16 - Plot vocálico contendo as vogais i (ver.), ɛ (azul), u (verde) do experimento PB1 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Em meio à figura 16, podemos observar que, conforme esperado, não há 

sobreposição de ponto de realização vocálica em nenhuma ocorrência. Os dados 

estatísticos indicam diferença significativa na comparação dos dados de F1 e F2. A 

figura 16 mostra a vogal i sendo realizada, de modo geral, como uma vogal alta e 

anterior, enquanto a vogal ɛ possui característica baixa e um pouco mais central que 

a vogal i e por fim a vogal u é alta e posterior. As três vogais são distintas no que 

tange a altura e anterioridade de sua realização. Utilizamos estas três vogais como 

parâmetros de comparação no PB para a realização das vogais dos experimentos do 

ILE discutidos a seguir. 

Em seguida, comparamos a duração das vogais do PB no experimento PB1. 

Na figura 17 o eixo x refere-se à duração em milissegundos, enquanto o eixo y refere-

se às vogais. A análise estatística aponta diferença significativa entre a duração das 

vogais. Vejamos os dados relacionados à figura 17.        
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Figura 17 – Análise dos dados de duração do experimento PB1 

 

Fonte: Autoria própria 

  

Em relação à análise dos dados de duração das vogais do PB, os resultados 

indicam como esperado, que as vogais altas apresentam menor duração média, com 

a duração aumentando no caso da vogal média-baixa. O teste estatístico aponta 

diferença significativa entre os grupos, indicando que se por um lado a duração das 

vogais no PB não é linguística como no inglês, fatores físicos associados à maior 

abertura do trato vocal são responsáveis pelas diferenças significativas.  

A análise dos dados da duração das vogais do PB não será aprofundada neste 

momento devido ao fato de que as informantes são nativas do idioma e, portanto, não 

apresentam problemas fonológicos. Além disso, as vogais do PB são necessárias 

apenas para comparação com os valores de duração das vogais do ILE; variável 

dependente da pesquisa. Desse modo, este estudo preocupa-se em analisar os 

experimentos do ILE, a fim de identificar diferenças de duração das realizações das 

vogais iː-ɪ æ-ɛ uː-ʊ.  

Conforme a literatura (CRISTÓFARO-SILVA, 1999; CAMARA JR, 2008), a 

diferença de duração das vogais do PB se dá entre sílabas tônicas e átonas, pois 

vogais em posição tônica tendem a ser mais longas do que vogais em posição átonas. 

No entanto entre vogais de posição tônica não há distinção de duração. Com isso, 
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aprendizes ILE tendem a não perceber claramente a diferença de duração entre 

vogais tônicas do ILE.   

Passamos a partir deste ponto a fazer análises da duração das vogais do PB, 

i, ɛ e u em comparação com os pares vocálicos do ILE, iː-ɪ æ-ɛ uː-ʊ. Essas figuras 

facilitam a interpretação dos dados relacionando a duração das vogais do PB e ILE. 

Dessa forma, comparamos os sons vocálicos de ambas as línguas.  

O gráfico de caixa-e-bigodes (boxplot) foi escolhido para analisar a 

distribuição empírica dos valores e visualizar as medidas estatísticas da variável 

experimentos. A faixa da escala vertical vai do valor mínimo ao valor máximo da 

coluna selecionada, ou, para os pontos de referência mais altos ou mais baixos 

mostrados. Na figura 18 contrastamos a duração da vogal i do PB no experimento 

PB1 com a vogal iː do ILE em ambos os experimentos ILE1 e ILE2. Enquanto na figura 

19 a comparação se dá entre a duração da vogal do PB i em relação a vogal ɪ do ILE 

nos experimentos ILE1 e ILE2.  

 

Figura 18 - Análise dos dados de duração da 
vogal i do PB1 em relação a vogal iː dos 
experimentos ILE1 e ILE2 

Figura 19 - Análise dos dados de duração da 
vogal i do PB1 em relação a vogal ɪ dos 
experimentos ILE1 e ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados da figura 18 aponta que a vogal i do PB1 apresenta 

duração aproximada à da vogal iː do experimento ILE2. A vogal iː do experimento 

ILE1, por sua vez, apresenta maior duração relativa em comparação às outras vogais. 
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O teste estatístico indicou diferença significativa entre a duração das vogais 

analisadas. A duração das vogais foi influenciada pela variável Experimento. Logo, a 

vogal do experimento ILE1 foi realizada com maior duração relativa que seus pares, 

que apresentaram apenas diferença não significativa no teste de Bonferroni. Conclui-

se que quanto à duração, aprendizes brasileiros de ILE foram capazes de criar uma 

nova categoria, no experimento ILE1. Este fenômeno de criação de novas categorias 

vocálicas será discutido propriamente adiante. 

Em relação à figura 19, os dados apontam que a vogal do PB apresenta maior 

variação do que as do ILE. A duração é semelhante nos experimentos PB1 e ILE1, 

percebendo-se marcante redução no experimento ILE2. As vogais do PB1 e ILE1 

apresentam apenas diferenças não significativas, mas existe diferença significativa 

entre a vogal do ILE1 e a vogal do ILE2. É preciso considerar a taxa de elocução uma 

vez que o experimento ILE2 envolve fala espontânea e comunicação rápida, nesse 

caso o fenômeno de redução vocálica é esperado. Esse comportamento foi distinto 

do encontrado no caso da vogal i discutido anteriormente, em que observamos a 

emergência de nova categoria no experimento ILE1. 

Em comparação com os dados de Barboza (2008), relacionando a duração do 

som do PB i com os sons do ILE iː e ɪ, o autor identificou que o som i foi realizado 

com uma duração significativamente maior em relação ao som ɪ no ILE. O mesmo 

fenômeno ocorreu em relação a vogal do ILE, em comparação com a do PB i, foi 

criado uma nova categoria para ɪ no experimento ILE2. O autor acredita na relação 

parcial entre os sons e do PB com o som ɪ do ILE em seu segundo experimento. Isso 

pode explicar a criação da nova categoria no ILE.   

Ainda em relação à comparação da duração das vogais do PB com as vogais 

do ILE, apresentamos os dados nas figuras 20 a 23. Nos dados relacionamos, mais 

uma vez, a duração de cada vogal por experimento, a fim de comparar a capacidade 

das informantes na distinção dos sons da LE.  
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Figura 20 – Análise dos dados de duração das 
vogais ɛ do PB1 e ɛ dos experimentos ILE1 e 
ILE2 

Figura 21 - Análise dos dados de duração das 

vogais ɛ do PB1 e æ dos experimentos ILE1 e 

ILE2 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria  

Figura 22 - Análise dos dados de duração das 
vogais u do PB e ʊ dos experimentos ILE1 e 
ILE2 

Figura 23 - Análise dos dados de duração das 
vogais u do PB e uː dos experimentos ILE1 e 
ILE2 

 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados na figura 20 indica uma tendência pela maior 

duração da vogal ɛ do ILE1. Dados da vogal ɛ dos experimentos PB1 e ILE2 

apresentam maior dispersão marcante. A análise estatística indica diferenças 

significativas entre os grupos. A vogal ɛ do ILE1 apresenta maior duração do que as 

vogais ɛ realizadas nos experimentos PB1 e ILE2. O resultado é relativamente 

inesperado, uma vez que a literatura (CRISTÓFARO-SILVA, 1999; CAMARA JR, 
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1998; SEARA; NUNES; LAZZAROTTO, 2011) indica que essas vogais do PB e ILE 

são semelhantes do ponto de vista articulatório/acústico. Conclui-se que, pelo menos 

no caso do experimento ILE1, as informantes criaram uma nova categoria associada 

à duração da vogal ɛ do ILE.  

Por sua vez a figura 21, mostra que os dados indicam comportamentos 

antagônicos das categorias vocálicas do ILE em relação ao PB. A vogal do 

experimento ILE1 tende levemente a maior duração, enquanto a vogal do ILE2 tende 

a uma menor duração. Análise estatística dos dados indica a existência de diferença 

significativa entre os grupos, isso porque a vogal do ILE2 foi realizada com uma menor 

duração do que as vogais do PB1 e ILE1.  

A criação de uma nova categoria vocálica no ILE em relação ao PB era 

esperada nesta análise. Todavia, os resultados vão de encontro à afirmação de que a 

vogal æ do ILE teria maior duração do que a vogal do PB, conforme apontado pela 

literatura (AZEVEDO, 1981; SCHÜTZ, 2008; CRISTÓFARO-SILVA, 2015). Conclui-se 

que a construção da nova categoria vocálica do ILE ocorreu apenas no experimento 

ILE2, de modo distinto do reportado na literatura (BARBOZA, 2008; RAUBER, 2008; 

LIMA JR, 2014) uma vez que a vogal do ILE apresentou menor duração do que a do 

PB. 

Na figura 22, os dados apontam uma tendência indefinida quanto à duração 

da vogal ʊ do ILE. No caso do experimento ILE1 a vogal apresenta uma duração 

média um pouco maior do que a vogal u do PB, já no caso do ILE2; ʊ apresenta 

duração um pouco menor. A análise estatística dos dados indica a diferença 

significativa entre os grupos, a vogal ʊ do ILE2 apresenta uma duração 

significativamente menor do que as vogais do PB1 e ILE1. Conclui-se que as 

informantes criaram uma nova categoria vocálica quanto à duração para a vogal ʊ 

apenas no caso do experimento ILE2. 

Já em relação à figura 23, a observação dos dados indica valores semelhantes 

de duração no caso das vogais dos experimentos PB1 e ILE2. Dados relativos à vogal 

do experimento ILE1 aparentemente apresentam maior duração que as outras vogais. 

A análise estatística dos dados aponta uma diferença significativa entre as vogais. A 

vogal uː do experimento ILE1 apresenta maior duração que as outras vogais 

analisadas, que apresentam apenas diferença não significativa entre elas. Conclui-se 
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que mais uma vez as informantes foram capazes de construir uma nova categoria do 

ILE apenas no caso de um dos experimentos, ILE1. Dessa forma, para explicar a 

emergência de novas categorias relacionamos os dados desta pesquisa com a visão 

de SAC e Fonologia do Uso, com o intuito de gerar hipóteses que explicam o 

fenômeno linguístico.      

Segundo a teoria dos SACs são inúmeros fatores responsáveis pelos efeitos 

visíveis da experiência com a LM e LE (LARSEN-FREEMAN, 1997):  

a) a similaridade tipológica das línguas;  

b) a similaridade da percepção do aprendiz;  

c) a competição de frequência entre os itens lexicais das línguas; 

d) a quantidade de exposição em ambas as línguas;  

e) a proficiência, as orientações e objetivos do aprendiz;  

f) as exigências cognitivas e sociais das tarefas atribuídas ao aprendiz e etc.  

Em meio aos fatores, cada um contribuindo da sua maneira, como também 

interagindo, algumas vezes um componente pode superar outro, resultando em 

múltiplos efeitos de impacto. Em meio à interação entre as variáveis, é preciso 

considerar também o estado de atração, certa tendência definidora do comportamento 

do sistema ao longo do tempo, capaz de influenciar mais fortemente os componentes 

desse SAC (HOLLAND, 1995; LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). 

Uma hipótese que explica a emergência de novas categorias vocálicas do ILE 

é a influência do estado de atração em meio ao experimento ILE1. No experimento 

ILE1, as informantes relacionaram a primeira palavra com a palavra em destaque na 

leitura, sendo assim, a primeira palavra serviu de atrator para a palavra em destaque. 

Logo, muito embora a palavra ‘atratora’ tenha sido uma palavra de alta frequência de 

ocorrência, em casos de não reconhecimento ou dificuldade em realizar a vogal desta 

palavra, essa mesma dificuldade pode ter sido transferida para a palavra analisada.  

A visão da Fonologia do Uso, por sua vez, advoga que efeitos de 

generalizações em unidades linguísticas são categorizadas em itens e armazenadas 

na memória cognitiva dos falantes. Essas generalizações podem ser descritas em 

esquemas, esquemas relacionados por similaridades que podem ser semelhança 

ortográfica ou fonética. Ainda em relação a efeitos de generalizações, alguns 
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fenômenos fonológicos são observados, como o caso de sobreposição, hipercorreção, 

alteamento ou apagamento, entre outros (BYBEE, 2001).  

Dessa forma, no caso do experimento ILE2; em que as informantes foram 

submetidas a uma atividade de role-play, a hipótese que explica a emergência de 

novas categorias refere-se à influência dos efeitos de generalização na realização dos 

sons vocálicos do ILE. Tendo em vista que essas informantes realizaram falas mais 

espontâneas do que no experimento ILE1. Conclui-se, portanto, que a emergência 

dessas categorias de vogais pode ser influência do efeito de generalização baseado 

no modelo bidimensional criado por Bybee (1985) de conexões lexicais, representado 

pela figura 24.  

 

Figura 24 – Modelo de generalização lexical representado através da conexão de linhas. 

 

Fonte: Bybee (2001, p. 22) 

 

O efeito de generalizações de unidades linguísticas é realizado em meio ao 

mecanismo de categorização mental do falante. Essas generalizações podem ser 

descritas em esquemas, que são elementos agrupados em categorias de itens 

semelhantes e armazenados em conjunto na memória cognitiva do falante (BYBEE, 

2001). A hipótese sobre criação de novas categorias vocálicas repercute na possível 

associação de padrões do PB alinhados ao reconhecimento das categorias vocálicas 

do ILE que são percebidas como semelhantes ao sistema da LM.  
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Apresentamos a partir deste momento, os dados relacionados à duração das 

vogais nos experimentos do ILE. Mais uma vez, os testes estatísticos comparam o 

valor de duração de todas as vogais, conforme mostram as figuras 25 e 26.  

 

Figura 25 - Análise dos dados de duração do 
experimento ILE1 

Figura 26 - Análise dos dados de duração do 
experimento ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Em relação ao experimento do ILE1, como ilustra a figura 25, observa-se 

como no PB, uma tendência geral pelas vogais médias ɛ-æ apresentarem maior 

duração que as vogais altas, como esperado devido a fatores fisiológicos. Os dados 

apresentam uma tendência pela maior duração de iː quando comparado a ɪ. As vogais 

médias-baixas ɛ, æ apresentando valores muito próximos e uma tendência de maior 

duração da vogal uː comparada com ʊ. Essas diferenças não são de ordem fisiológica, 

mas sim de ordem fonológica do inglês.  

O teste estatístico (ANOVA para medidas repetidas) corrobora esta análise 

inicial, tendo em vista que a diferença entre as variáveis foi significativa. Todavia o 

teste de Bonferroni indica que nenhum dos pares de vogais analisados apresentou 

diferença significativa de realização na duração. Conclui-se que, em relação aos 

dados gerais de duração no experimento ILE1, a variação de duração não está 

associada a fatores linguísticos como esperado estando, assim, associada aos fatores 

fisiológicos discutidos no caso do PB1. 
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Em se tratando do experimento ILE2 destacado na figura 26, mais uma vez 

observada a tendência de vogais médias apresentarem maior duração devido a 

fatores fisiológicos. Dados envolvendo as vogais anteriores altas iː e ɪ apontam que a 

primeira vogal tende a ser realizada mais longa que a segunda. No caso das média e 

média-baixa ɛ e æ, inesperadamente percebe-se uma maior duração da vogal ɛ. Uma 

hipótese que pode explicar o fato recai sob a percepção auditiva das aprendizes de 

ILE.  

No momento em que um aprendiz ILE é exposto a um dado input na LE, a 

velocidade e acurácia do processamento de informação são maximizados. Isso ocorre 

porque esse tipo de experiência auditiva requer maior reconhecimento do padrão de 

frequência sonora, uma vez que o aprendiz ILE está menos exposto a esse tipo de 

input (LADEFOGED; JOHNSON, 2010). No entanto esse reconhecimento pode ser 

influenciado também pelos padrões linguísticos da LM e por serem dois contextos 

linguísticos diferentes categorias novas emergem dessa interação PB e LE (BECKER 

et al, 2002).  

Apresentamos em seguida os dados que comparam a duração dos pares de 

vogal do ILE nos respectivos experimentos do ILE. Em termos estatísticos, verificamos 

se a diferença de duração de cada vogal foi significativa ou não para a análise da 

variável experimentos do ILE; conforme apontam as figuras 27 a 29.  

 

Figura 27 - Análise dos dados de duração das 
vogais iː e ɪ dos experimentos ILE1 e ILE2 

Figura 28 - Análise dos dados de duração das 
vogais ɛ e æ nos experimentos ILE1 e ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 29 – Análise dos dados de duração das vogais uː e ʊ nos experimentos ILE1 e ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados na figura 27 indica que, de modo geral, o par de 

vogais do experimento ILE1, iː-ɪ, apresenta maior duração do que no experimento 

ILE2. Os testes estatísticos também demonstram essa tendência, uma vez que se 

compararmos o resultado do ILE1 (p=0,016) com o do ILE2 (p=0,045), o valor é mais 

marcante no ILE1, considerando que diferença significativa deve ser igual ou menor 

que 0,05. Em se tratando da comparação individual do par, observa-se uma tendência 

pela maior duração da vogal iː em ambos os experimentos. De todo modo a análise 

estatística comprova que tanto a vogal iː como a vogal ɪ foram realizadas de modo 

distinto pelas informantes da pesquisa, ou seja, elas conseguem diferenciar o par de 

vogais do ILE.   

Em relação à figura 28, observa-se que os dados apontam valores 

aproximados de duração nos grupos do experimento ILE1. A análise estatística 

corrobora a observação inicial, tendo em vista que não houve diferença significativa 

entre as vogais. Por sua vez, a observação dos dados do experimento ILE2 indica que 

a vogal æ apresenta menor duração do que a vogal ɛ. O fato é totalmente inesperado 

e vai de encontro a toda a literatura (CRISTÓFARO-SILVA, 2006b, 2007; PAIVA, 

2005; RAUBER, 2006; ELLIS, 2008), que indica uma relação inversa de duração com 

a vogal æ sendo mais longa. A realização do teste estatístico aponta que a diferença 

de duração é significativa. No experimento ILE2 os resultados indicam que constituiu-
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se construção de uma nova categoria vocálica falha de duração para æ, pois não 

segue o padrão encontrado na gramática fonológica do ILE.  

Estudos anteriores apontam a dificuldade de aprendizes brasileiros em 

construir uma nova categoria vocálica para æ do ILE (RAUBER, 2008; BARBOZA, 

2008; LIMA JR, 2014). O par de vogais ɛ-æ possui qualidades semelhantes, são 

vogais centrais ou médias, frouxas e breves, no entanto a vogal æ é média-baixa. 

Essa pequena diferença acarreta sotaque entre falantes do ILE.      

Em se tratando da figura 29, a observação dos dados indica uma tendência 

pela maior duração da vogal uː quando comparada à vogal ʊ em ambos os 

experimentos. A análise estatística dos dados aponta diferença significativa entre as 

vogais, no caso do experimento ILE1, com a vogal uː apresentando maior duração do 

que ʊ. No entanto, a diferença entre as vogais foi considerada não-significativa no 

caso do experimento ILE2. Conclui-se pela existência de uma tendência de criação 

de categorias vocálicas distintas quanto à duração, no caso das vogais uː e ʊ, apesar 

de a diferença não atingir níveis significativos no caso do experimento ILE2.  

Concluída a análise de cada vogal do ILE em ambos os experimentos ILE1 e 

ILE2, passamos a apresentar em seguida a diferença de duração entre os pares iː-ɪ, 

ɛ-æ, uː-ʊ em cada experimento do ILE. Cada par será acompanhado do seu dado 

estatístico que indicará se houve diferença de duração no caso do valor de p venha a 

ser igual ao menor que 0,08.  A duração da vogal mais longa foi subtraída do valor de 

duração da vogal mais breve do par, conforme mostram as figuras 30 e 31, 

respectivamente.  
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Figura 30 - Análise da diferença da duração 
entre os pares de vogais iː-ɪ, æ-ɛ, uː-ʊ no 
experimento ILE1 

Figura 31 - Análise da diferença da duração 
entre os pares de vogais iː-ɪ, æ-ɛ, uː-ʊ no 
experimento ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Os dados na figura 30 apontam que as diferenças de duração são 

relativamente semelhantes no caso dos pares anterior e posterior alto. Enquanto o par 

anterior médio-baixo aponta para um padrão inesperado de realização. A análise 

estatística indica diferença significativa entre os pares, a diferença de realização dos 

sons do par æ-ɛ é significativamente menor do que a dos outros pares no experimento 

ILE1. Os pares de vogais altas anterior/posterior apresentam diferença não 

significativa entre si. Conclui-se que a realização do par æ-ɛ é o mais desafiador para 

as informantes do estudo.  

Em relação à figura 3122, a observação dos dados aponta para diferenças de 

realização distintas no experimento ILE2, no caso das vogais anteriores altas a 

diferença tende levemente a valores positivos. Já no caso do par ɛ-æ, temos valores 

bastante negativos, indicando mais uma vez dificuldade na criação de uma nova 

categoria vocálica para æ. As posteriores altas, por sua vez, apresentam maior 

variação, com números mais positivos. Assim podemos observar pequena diferença 

entre a duração das vogais. Sendo no caso do par anterior médio-baixo um 

comportamento totalmente atípico.  

                                                           
22 O teste estatístico utilizado em ambas as figuras 30 e 31 foi ANOVA de modelo misto.  
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Passamos às análises com as médias dos formantes em plots vocálicos nos 

experimentos do PB1 e ILE1 e ILE2. O eixo F1 refere-se à altura da vogal e F2 está 

associado ao eixo anterior-posterior da vogal na cavidade oral.  Nas figuras 32 a 37 

apresentamos os valores das médias de vogais do PB em comparação com as vogais 

do ILE. A princípio comparamos na figura 32, as realizações individuais da vogal i do 

PB1 e o par iː-ɪ do experimento ILE1, enquanto na figura 33 destacamos as mesmas 

vogais em meio ao experimento ILE2.  

 

Figura 32 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais i PB1 
(verm.), iː (azul) e ɪ (verde) exp. ILE1 

Figura 33 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais i PB1 
(verm.), iː (azul) e ɪ (verde) exp. ILE2 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Com base na figura 32, a observação dos dados aponta uma realização 

aproximada no caso das vogais i do PB e iː do ILE. A altura é bastante próxima, com 

o exemplar do inglês tendendo a ser pouco mais anterior que o do PB. Por sua vez, a 

vogal ɪ do ILE encontra-se associada a um exemplar mais posterior e baixo do que as 

vogais i do PB e iː do ILE. A análise estatística dos dados aponta diferenças 

significativas nos valores de F1 e F2 das três categorias. As vogais i do PB e iː do ILE 

não são distintas seja no eixo F1 ou F2. No entanto, a vogal ɪ do ILE apresenta-se 

como um exemplar distinto, uma vez que o teste de Bonferroni indicou ser esta vogal 

mais baixa e posterior que a realização das duas outras vogais. Conclui-se que no 
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caso das vogais anteriores altas os informantes foram capazes de diferenciar a 

realização espectral das vogais iː e ɪ no experimento ILE1.  

Já no caso da figura 33, a observação dos dados aponta sobreposição 

espectral marcante das vogais do ILE. A vogal do PB tende a uma realização 

ligeiramente mais anterior e alta que as vogais do ILE. A análise estatística dos dados 

aponta diferença significativa entre as categorias vocálicas. A vogal do PB é 

significativamente mais alta e anterior que as vogais do ILE. Enquanto as vogais do 

ILE apresentam apenas diferença não-significativa em sua realização. Diferentemente 

do que foi encontrado no experimento ILE1, o experimento ILE2 apresenta a criação 

de uma nova categoria vocálica do ILE. Todavia essa categoria abrange ambas as 

vogais anteriores-altas do estudo. Conclui-se que a menor influência grafo-fônica e 

foco na comunicação dificultou a realização do par vocálico de modo distinto no 

experimento ILE2.   

Ainda considerando as médias dos eixos F1 e F2 das vogais desta pesquisa, 

apresentamos os dados referentes às vogais ɛ do PB1 e o par vocálico ɛ-æ do ILE no 

experimento do ILE1 e ILE2 nas figuras 34 e 35, respectivamente. 

 

Figura 34 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais ɛ PB1 
(verm.), ɛ (azul) e æ (verde) exp. ILE1 

Figura 35 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais ɛ PB1 
(verm.), ɛ (azul) e æ (verde) exp. ILE2 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 



99 
 

A figura 34 aponta marcante separação dos dados do PB e do ILE, indicando 

a construção de uma categoria vocálica robusta no ILE. Todavia há uma tendência 

marcante de sobreposição na realização das vogais ɛ e æ no caso do ILE1. A análise 

estatística dos dados apresenta diferença significativa entre as variáveis F1 e F2; no 

conjunto a vogal do PB1 é significativamente mais alta e mais anterior que as vogais 

do inglês. Por sua vez, as vogais do inglês apresentam apenas diferença não-

significativa, corroborando a observação visual dos dados.  Conclui-se que as 

informantes criaram uma nova categoria vocálica para o ILE no caso do experimento 

ILE1, todavia não foram capazes de separar as duas vogais do ILE no plano espectral 

conforme esperado. 

Na figura 35, por sua vez, é possível observar o mesmo comportamento do 

ILE1 em relação à realização mais anterior e alta da vogal do PB em comparação as 

vogais do ILE. Em se tratando do par vocálico do ILE, observa-se uma tendência de 

a vogal ɛ ser um pouco mais alta do que a vogal æ no experimento ILE2, sem diferença 

marcante no eixo anterior-posterior. A análise estatística corrobora a observação 

visual dos dados, apontando diferenças significativas nos eixos F1 e F2. No caso de 

F1 (altura), todas as vogais apresentam diferença significativa entre si indicando que 

a vogal ɛ do PB1 é a mais alta do grupo, a vogal ɛ do ILE2 ocupa posição intermediária 

e a vogal æ apresenta realização mais baixa no experimento IL2. Em se tratando do 

F2 (posição) as vogais do ILE2 estão mais propensas ao eixo posterior, muito embora 

sejam vogais anteriores. Conclui-se, inesperadamente, que as informantes tiveram 

sucesso na criação de duas novas categorias vocálicas no experimento ILE2 quanto 

à altura das vogais.  

Para finalizar a análise relacionando às médias das vogais dos experimentos 

PB1, ILE1 e ILE2, apresentamos os valores referentes às vogais posteriores do PB e 

do ILE.  Os dados podem ser visualizados nas figuras 36 e 37, em meio à vogal u do 

experimento PB1 e do par de vogais uː-ʊ presente nos experimentos ILE1 e ILE2. 
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Figura 36 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais u PB1 
(verm.), ʊ (azul) e uː (verde) ILE1 

Figura 37 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais u PB1 
(verm.), ʊ (azul) e uː (verde) ILE2 

Fonte: Autoria própria 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 36, a observação dos dados aponta praticamente nenhuma 

diferença entre os grupos no eixo altura (F1). Todavia, variação inesperada aparece 

no eixo anterior-posterior (F2). A vogal do PB1 é a mais recuada do grupo, com a 

vogal ʊ do ILE1 com uma realização intermediária e a vogal uː do ILE1 tendendo a 

uma realização mais anterior. A análise estatística indica diferença não-significativa 

no eixo F1 e diferença significativa no eixo F2. A vogal uː do ILE1 é significativamente 

mais anterior que a vogal ʊ do ILE1, que, por sua vez, é mais anterior que a vogal u 

do PB1. Sendo assim as informantes criaram duas novas categorias vocálicas no ILE, 

a diferença entre os exemplares criados encontra-se associada ao eixo de F2, já que 

a vogal uː costuma ser mais periférica.  

Por sua vez, a figura 37, ilustra comportamento semelhante ao da figura 

anterior em relação ao eixo F2. A vogal do PB mais posterior, enquanto as vogais do 

ILE sendo ʊ mais ao centro e uː mais anterior do que às demais. Já em se tratando 

do eixo F1, todas as vogais foram realizadas aproximadamente com a mesma altura. 

A análise estatística revela, entretanto, diferença significativa na realização da altura 

(F1). A vogal do PB1 foi realizada num ponto significativamente mais alto do que as 

vogais do ILE2, que não diferem entre si. No que tange ao eixo anterior-posterior, mais 

uma vez encontramos variação significativa de modo semelhante ao padrão 

encontrado no experimento ILE1. A vogal uː sendo significativamente mais anterior, a 

vogal ʊ em posição medial, e a vogal u do PB1 sendo mais posterior. Conclui-se que 
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o padrão inesperado encontrado no experimento ILE1 foi reproduzido no experimento 

ILE2, indicando que as informantes criaram vogais posteriores do ILE com variação, 

mais uma vez, no eixo F1.  

Apresentamos, em seguida, os dados relacionados às médias apenas das 

vogais do ILE, contrastando cada segmento vocálico nos experimentos ILE1 e ILE2. 

A média dos formantes é um parâmetro relevante para a descrição das vogais. Com 

base nesses dados é possível delimitar o segmento com maior variação, assim como 

verificar as possíveis dificuldades em meio à realização dos exemplares do ILE. As 

figuras 38 e 39 apresentam os dados relacionados às vogais anteriores: iː-ɪ, 

respectivamente, comparadas aos dois experimentos do ILE. Considerando o eixo 

vertical como sendo F1 (altura) e eixo horizontal como sendo F2 (anterior-posterior).   

 

Figura 38 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais iː ILE1 (ver.) 
e iː ILE2 (azul) 

Figura 39 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais ɪ ILE1 
(ver.) e ɪ ILE2 (azul) 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 38, a observação dos dados indica uma tendência pela realização 

da vogal iː mais anterior e alta no ILE1. A relação é esperada, tendo em vista maior 

relaxamento no experimento ILE2. A análise estatística dos dados indica diferenças 

significativas nos dois eixos. Conclui-se que iː no experimento ILE1 é 

significativamente mais alta e anterior do que no ILE2. A leitura no experimento ILE1 
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apresentou maior tendência por uma vogal tensa do que o experimento role-play que 

remete ao experimento ILE2.  

Já a figura 39, observa-se nos dados marcante sobreposição espectral, tanto 

no eixo da altura quanto no eixo anterior-posterior. Dados do experimento ILE1 

aparentam mais variação do que do ILE2, de modo inesperado, tendo em vista a 

natureza dos experimentos. A análise estatística corrobora as observações inicias, 

apontando diferenças apenas não-significativas tanto no eixo F1 quanto no F2. 

Conclui-se que a variável Experimento não influenciou de forma significativa a 

realização da vogal ɪ do ILE. 

Ainda em relação às médias de formantes das vogais em relação aos 

experimentos ILE1 e ILE2, apresentamos nas figuras 40 e 41 os valores de F1 e F2 

das vogais ɛ-æ, respectivamente.  

 

Figura 40 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais ɛ ILE1 (ver.) 
ɛ ILE2 (azul) 

Figura 41 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais æ ILE1 
(ver.) æ ILE2 (azul) 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Em se tratando da figura 40, os dados apontam um agrupamento no eixo F1, 

onde as vogais dos dois experimentos ocupam altura semelhante na figura. Já em 

relação ao eixo F2, a vogal ɛ do ILE1 aparentemente encontra-se mais anterior que a 

vogal do ILE2. Testes estatísticos corroboraram a visão inicial. Foi encontrada 

diferença apenas não-significativa no caso de F1, mas diferença significativa no caso 
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de F2 entre os experimentos. Conclui-se que ocorreu uma relação distinta entre os 

experimentos no eixo F2, provavelmente devido ao desenho experimental distinto. 

Em contrapartida na figura 41, os dados apontam uma tendência pela 

realização mais anterior da vogal æ do experimento ILE1. Quanto ao eixo da altura 

observa-se uma leve tendência da vogal ILE1 por uma realização mais elevada. 

Testes estatísticos indicaram que houve variação em ambos os eixos, F1 e F2. 

Conclui-se que as vogais foram influenciadas significativamente pelo desenho 

experimental da pesquisa, com as vogais do experimento ILE2 sendo realizadas com 

menor grau de anterioridade, conforme esperado, mas ao menos tempo sendo 

realizadas inesperadamente mais baixas do que a vogal do experimento ILE1.  

Por fim, concluímos a análise das médias das vogais do ILE, apresentando os 

dados relativos às vogais posteriores ʊ-uː em meio aos experimentos do ILE, 

respectivamente representados nas figuras 42 e 43.   

 

Figura 42 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais ʊ ILE1 
(ver.) ʊ ILE2 (azul) 

Figura 43 - Plot vocálico das médias por 
informante de realização das vogais uː ILE1 
(ver.) uː ILE2 (azul) 

 
Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

Em relação à figura 42, a observação dos dados indica dispersão aproximada 

das vogais no eixo F2, todavia, a vogal ʊ do experimento ILE1 aparentemente 

encontra-se pouco acima da vogal do ILE2. O teste estatístico envolvendo o eixo 
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anterior-posterior indicou apenas diferença não-significativa entre os grupos, mas o 

eixo da altura apontou diferença significativa no teste estatístico. Conclui-se que a 

vogal ʊ nos experimentos ILE1 e ILE2 diferem apenas na altura conforme o esperado, 

uma vez que a tendência de realização do ILE2 seria por uma vogal mais frouxa que 

no ILE1. 

Na figura 43, a observação dos dados indica uma tendência da vogal uː do 

ILE2 apresentar realização mais anterior e baixa do que a vogal do ILE1, conforme 

esperado. Dados estatísticos corroboram a visão inicial, apontando diferenças 

significativas entre as vogais. Conclui-se que a variável Experimento influenciou 

significativamente a realização desta vogal no conjunto de dados. Considerando que 

houve maior espontaneidade no teste do ILE2, podemos associar o resultado ao 

desenho do experimento. 

Ainda em nossa pesquisa, apresentamos valores relacionados à distância 

euclidiana entre os pares de vogais. A distância euclidiana ou distância entre os 

pontos de articulação (dos formantes; F1-F2) de cada vogal é uma medida de 

dissimilaridade ou dispersão, que contrasta as diferenças entre as realizações das 

vogais no trato vocálico. Considerando as medidas de F1 e F2 a seguir observamos 

a distância euclidiana e com isso quanto maior a distância entre um ponto e outro, 

menor será a semelhança das vogais em análise. Vejamos as figuras 44 e 45, 

respectivamente.   

 

Figura 44 - Análise da distância euclidiana 
encontradas entre os pares de vogais no 
experimento ILE1 

Figura 45 - Análise da distância euclidiana 
encontradas entre os pares de vogais no 
experimento ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 
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Na figura 44 observamos baixa distância euclidiana no caso do par æ-ɛ, o que 

significa dizer que as informantes não fizeram distinção entre as duas vogais do ILE. 

Enquanto o par anterior alto é mais distante do que o par posterior alto. A análise 

estatística confirma a impressão inicial, indicando diferenças significativas entre os 

grupos, a distância euclidiana no grupo æ-ɛ é significativamente menor do que dos 

dois outros grupos cuja diferença é apenas não-significativa. Conclui-se que, mais 

uma vez, considerando os valores de F1 e F2 o par æ-ɛ foi significativamente mais 

desafiador para as informantes do estudo.  

Já na figura 45, é possível perceber que as distâncias envolvendo os pares 

anteriores são bem menores do que as do par posterior. O fato indica que ambos os 

pares foram realizados com pouca variação entre as vogais. A análise estatística dos 

dados indicou diferença significativa entre os grupos, com isso a distância euclidiana 

encontrada entre as vogais posteriores é significativamente maior do que a 

encontrada nos dois pares anteriores. Esse dado comprova que houve maior 

facilidade em articular os sons do par ʊ-uː. Sendo o resultado bem diferente do 

observado no experimento ILE1.  

Ainda em relação ao par posterior, que obteve distância euclidiana mais 

significativa no experimento ILE2, observamos um comportamento inesperado. Isso 

porque se considerarmos os aspectos fonéticos da interlíngua PB-ILE, a vogal u do 

PB tem uma posição de articulação intermediária e consequentemente um som 

exatamente intermediário entre ʊ-uː do ILE. O resultado disto é que estes fonemas 

são, de modo geral, percebidos e reproduzidos como u, neutralizando, portanto, o 

único contraste entre pares mínimos como nas palavras look ˈlʊk e Luke ˈluːk do ILE 

(SCHÜTZ, 2008). No entanto nossas informantes conseguiram realizar de modo 

distinto referidas vogais do ILE.   

Ainda nesta seção apresentamos os dados relacionados à emergência de 

Realização Não-Padrão (RNP). Essa denominação foi necessária para relacionar as 

realizações que se distanciaram das características fonéticas e fonológicas das vogais 

do ILE em análise nesse estudo, como em alguns casos quando a vogal uː foi 

realizada como o ditongo ʊɪ. As RNPs podem ser resultado da interfonologia PB-ILE. 

Dito isto, analisamos a emergência desse padrão inesperado em meio aos 
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experimentos do ILE conforme demonstra a figura 46. A figura em formato de gráfico 

de barras aponta o número de RNP por vogal em ambos os experimentos do ILE.   

 

 Figura 46 - Emergência de RNP por vogais do ILE, experimentos ILE1 e ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A figura 46 indica maior número de RNP nas vogais posteriores. A vogal uː 

lidera o ranking com maior número de RNP em ambos os experimentos. Já a vogal ɪ 

apresentou menor ocorrência de realizações inesperadas. As vogais médias também 

não apresentaram grande variação, tendo sido um número inferior em relação a vogal 

iː. Em relação ao índice de RNP das vogais posteriores, levantamos a hipótese que 

esse número de RNP esteja relacionado à influência do tipo silábico, que associa a 

vogal uː a vogal ʌ. Aprofundaremos essa discussão na seção itens lexicais.  

Encerramos esta seção onde relacionamos a variável experimento às 

realizações vocálicas do PB e ILE. Apresentamos inicialmente os dados que envolvem 

as vogais do PB, no experimento PB1, que servira de suporte na comparação com os 

segmentos vocálicos do ILE. Em meio à análise de duração, as vogais do PB i-ɛ-u 

apresentaram distinção significativa em relação às vogais do ILE. Os dados de 

duração das vogais do ILE estão alinhados às análises estatísticas, que apontam para 

a maioria das realizações com valores significativos. Identificamos que os dados 

apontaram para a emergência de novas categorias vocálicas. O par vocálico ɛ-æ 

obteve resultado inesperado no experimento ILE2, onde a vogal esperada como mais 
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breve foi realizada com maior duração do que a vogal tradicionalmente considerada 

mais longa. Por fim, a análise dos experimentos em relação à distância euclidiana 

indicou que o par æ-ɛ foi significativamente mais desafiador para as informantes no 

experimento ILE1, enquanto o ILE2 apresentou maior facilidade para o par ʊ-uː. 

Enquanto o indicativo relativo às realizações inesperadas, ou RNP, identificou maior 

dificuldade com os sons das vogais posteriores.  

Na próxima seção, apresentamos os dados relacionados à variável nível de 

proficiência, com o intuito de analisar as realizações vocálicas em meio aos graus de 

proficiência iniciante e avançado. O nível avançado apresenta maior relevância para 

esta pesquisa por se tratar de informantes com maior tempo de exposição à língua 

alvo, no entanto os níveis iniciantes nos auxiliam na compreensão do percurso de 

construção da gramática fonológica do ILE. 

 

4.2 NÍVEL DE PROFICIÊNCIA  

O nível de proficiência está associado à passagem do tempo, em todo o 

percurso de construção da gramática fonológica da LE. À medida que se encontram 

em níveis mais avançados, os falantes do ILE podem apresentar baixa evolução na 

percepção dos sons da língua alvo. Os sons que se contrastam menos são os mais 

difíceis de aprender e dominar (LIMA JR, 2014). Todavia segundo a perspectiva da 

Fonologia do Uso, com a constante exposição ao ILE, é possível distinguir o detalhe 

fonético e criar variações mais próximas ao input da LE.  

A hipótese que levantamos é que aprendizes de níveis avançados sofrem 

menor influência da gramática fonológica do PB na realização das vogais do ILE do 

que aprendizes iniciantes. Para analisar a variável nível de proficiência consideramos 

a diferença de duração na realização dos pares de vogais do ILE, entre aprendizes 

iniciantes e avançadas no experimento ILE1. A figura 47 mostra os dados 

relacionados ao grupo de Alta Experiência de uso (doravante A.E.), enquanto a figura 

48 ilustra os valores referentes ao grupo de Baixa Experiência de uso (doravante B.E.). 

É válido mencionar que os gráficos à seguir foram produzidos diminuindo a duração 

da vogal mais longa pela mais curta de cada par. Ambas as figuras apresentam os 

dados estatísticos de cada par de vogal do ILE. 
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Figura 47 - Análise da diferença de duração entre 
aprendizes iniciantes e avançadas no grupo A.E. 
experimento ILE1 

Figura 48 - Análise da diferença de duração entre 
aprendizes iniciantes e avançadas no grupo B.E. 
experimento ILE1 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Na figura 47, a observação dos dados do par iː-ɪ indica leve tendência ao 

aumento de diferença na duração no grupo avançado. No caso da diferença de 

duração do grupo æ-ɛ, observa-se um aumento da duração no grupo avançado e 

apesar deste aumento estar associado a grande variação na realização das vogais, 

este par apresentou diferença não-significativa. Isso indica um comportamento 

inesperado com a vogal ɛ, apresentando maior duração que a vogal æ. Considerando 

a diferença de duração envolvendo o par de vogais uː-ʊ, observa-se variação enorme 

entre o grupo iniciante, e sua drástica redução no grupo avançado, remetendo a 

criação de categorias mais estáveis. A análise estatística revela apenas diferenças 

não-significativas entre os grupos. Conclui-se que apesar dos indícios envolvendo a 

reestruturação das diferenças de realização da duração na análise quantitativa, os 

grupos de iniciantes e avançados não apresentam diferenças de realização.  

Já na figura 48, a observação dos dados indica tendência pelo aumento da 

diferença no par iː-ɪ entre os grupos iniciante e avançado, de modo inesperado, já que 

a duração foi diferente do padrão. Essa diferença foi negativa, pois a vogal curta 

passou a ter maior duração que a longa. Por outro lado, a observação dos dados de 

diferença de duração do par æ-ɛ aponta valores mais baixos para o grupo avançado. 

Isso indica que o referido grupo se comportou de modo inesperado com o aumento 
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do nível de proficiência linguística. A tendência era que com o aumento do nível de 

proficiência, os pares vocálicos tivessem maior distinção entre eles. Enquanto ao par 

uː-ʊ na figura 47, apresentou maior diferença e variação no grupo avançado. A análise 

estatística aponta apenas diferenças não-significativas na duração entre os pares de 

vogais analisados. Conclui-se, de modo semelhante aos resultados do grupo A.E., 

que o grupo B.E. não desenvolveu novas categorias de realização de duração nos 

dados analisados.  

É preciso mencionar que aqui não serão expostos os dados do experimento 

ILE2, pois os resultados foram basicamente idênticos aos do ILE1 ao não 

apresentarem diferenças significativas. 

Em se tratando dos dados envolvendo os formantes, contrastamos à distância 

euclidiana, distância em Hz entre os pontos de realização das vogais dos pares 

analisados, em meio ao nível de proficiência das informantes A.E. e B.E., os dados 

referentes ao experimento ILE1 estão destacados nas figuras 49 e 50.    

   

Figura 49 - Análise da distância euclidiana entre 
aprendizes iniciantes e avançados do grupo A.E. 
no experimento ILE1. 

Figura 50 - Análise da distância euclidiana entre 
aprendizes iniciantes e avançados do grupo B.E. 
no experimento ILE1. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme demonstra a figura 49, os resultados apontam tendência de 

variação não-significativa na articulação do par anterior alto, assim como no par 
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anterior médio-baixo, entre ambos os níveis iniciantes e avançadas. Quanto ao par 

posterior, aparentemente houve variação significativa. Os resultados estatísticos 

corroboram a impressão inicial; indicando que apenas as vogais ʊ-uː apresentam 

diferença significativa entre os níveis iniciante e avançado de grupo de A.E.  

Em relação à figura 50, observa-se diferença apenas no caso das vogais 

anteriores altas iː-ɪ. No entanto a análise estatística indica que não houve diferenças 

significativas em nenhum dos pares vocálicos, entre os níveis iniciantes e avançados 

do grupo B.E. O que implica em dizer que essas informantes não fazem distinção entre 

às vogais do ILE.   

Em suma, as realizações de nossas informantes apresentaram pouca 

variação ao compararmos os dois níveis de proficiência. A maioria das participantes 

desta pesquisa não realizou a diferença de cada par vocálico do ILE. Os testes 

estatísticos indicaram diferença significativa em apenas uma informante do grupo 

A.E., na realização do par posterior. Os dados indicaram que o nível de proficiência 

não foi suficiente para atestar diferença entre o conhecimento da gramática fonológica 

do ILE entre as informantes iniciantes e avançadas desta pesquisa. Esse resultado foi 

inusitado, uma vez que era esperada a distinção das vogais do ILE por meio das 

participantes de níveis avançados.  

Assim como no caso da duração, não serão expostos os dados do 

experimento ILE2, porque resultou em diferenças não-significativas. 

Na próxima seção apresentamos os dados referentes à variável indivíduo, 

tendo como objetivo observar o desempenho individual das participantes da pesquisa 

em meio aos contextos de produção das vogais do ILE. A seção inicia relacionando a 

média das realizações dos experimentos PB1 e ILE1 e ILE2, a fim de comparar os 

resultados. Em seguida apresentamos os padrões de duração das vogais do ILE, 

ressaltando os casos de maior repercussão para a análise. Por fim, destacamos os 

números de realizações inesperadas ou RNPs, através de corte transversal, com 

intuito de compreender o comportamento individual das informantes desta pesquisa.  
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4.3 O INDIVÍDUO  

O objetivo de se considerar o indivíduo como variável independente é 

demonstrar que cada um é um SAC, além de investigar possível aumento gradual da 

dificuldade em distinguir os pares de vogais com relação à duração e características 

espectrais de realização. Além disso, é possível verificar as realizações de aprendizes 

que possam ter se destacado por produzirem diferenças de duração e com médias 

distantes da realização do PB. Com isso, partimos da hipótese de que cada indivíduo 

apresenta suas particularidades de construção da fonologia do ILE, conforme teoria 

dos SACs.  

Iniciamos essa seção com uma análise individual para correlacionar aspectos 

de duração dos segmentos vocálicos do ILE. Partimos da diferença de duração dos 

pares vocálicos no experimento ILE1. A linha preta refere-se ao par vocálico anterior 

mais alto iː-ɪ, enquanto a linha verde refere-se ao par posterior uː-ʊ e por fim a linha 

vermelha está relacionada ao par anterior médio-baixo ɛ-æ. Os números de 1 a 10 

representam o grupo de informantes A.E., enquanto os números 11 a 20 representam 

o grupo B.E. Optamos por enumerar as informantes para preservar suas identidades.  

As siglas C são para as informantes da escola CCAA e N as estudantes do NUPEL. 

Enquanto as siglas B (beginners) são para as alunas de níveis iniciantes e A 

(advanced) remete as alunas de níveis avançados. Nesse caso a estudante CB1 

significa informante nº 1 da escola CCAA e de nível iniciante, já a sigla NA17, lê-se 

informante nº 17 da escola NUPEL e de nível avançado. Os dados de duração estão 

organizados na figura de maneira crescente, da menor diferença de duração para a 

maior por indivíduo. A duração foi calculada pela subtração do valor de duração da 

vogal longa pela duração da vogal curta de cada par analisado na figura 51. 
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Figura 51 - Análise da diferença de duração nos pares vocálicos do ILE1 por informante 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Os dados apresentados na figura 51 apontam, de modo geral, pequena 

diferença na duração, sendo esse um indicativo que as aprendizes usam a duração 

de modo diferente do padrão fonológico do ILE. Grande parte das informantes 

realizaram diferença negativa de duração; isso implica dizer que a vogal curta foi 

realizada com maior duração que a longa. Como podemos observar esse dado é 

indicado por todas as informantes que estão abaixo da linha horizontal e central na 

figura. A linha vermelha que representa as diferenças de duração do par anterior 

médio-baixo possui maior número de ocorrências negativas, indicando ser o par mais 

problemático entre o grupo.    

A análise na variável indivíduo gera discussões pertinentes quanto à visão de 

SAC. A exemplo disso, podemos citar a informante CB3 na figura 51, que apresenta 

a maior duração positiva na realização da duração do par posterior alto uː-ʊ, indicando 

que ela adquiriu as duas categorias de duração muito cedo neste caso. Entretanto, 

quando esperamos que esta habilidade de CB3 em adquirir a duração emergisse 

naturalmente nos outros pares, observamos que não é o que acontece: no caso do 

par anterior alto iː-ɪ, CB3 apresenta a maior diferença negativa, indicando que realizou 
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a diferença de duração neste par de modo totalmente inverso ao esperado. Fato 

semelhante ocorre no caso do par anterior médio-baixo ɛ-æ, em que CB3 apresentou 

a 3ª realização mais distante do esperado.  

Já em relação aos casos das informantes de nível avançado, ilustramos as 

realizações da informante NA16 em relação aos pares vocálicos na figura 51. Ela 

demonstrou conhecimento desses padrões, muito embora faça parte do grupo B.E. Já 

a informante CA7, no grupo A.E., demonstra dificuldade na realização do par anterior 

médio-baixo.  

Ao confrontarmos os resultados dos dados com as respostas do questionário 

identificamos fenômenos imprevisíveis e não-lineares entre as participantes da 

pesquisa. A informante CB3, por exemplo, raramente estuda pronúncia e raramente 

pratica conversações em inglês seja com outros aprendizes ILE ou com nativos. Seria 

esperado então que CB3 tivesse dificuldade na realização da duração dos três pares 

de vogais. Já a informante CA7 estuda pronúncia na maioria das vezes, além de 

praticar conversação em inglês com falantes nativos da língua. Seria esperado então 

que CA7 não apresentasse dificuldade na realização da duração dos três pares de 

vogais. Assim no experimento ILE1, conforme esperado, CA7 usa a duração melhor 

em dois pares de vogais do que CB3.   

O indivíduo enquanto SAC comporta-se de modo não-linear, logo é instável e 

imprevisível, sendo o efeito ou realização desproporcional à sua causa e por isso 

estabelecemos relações entre a variável Indivíduo com a teoria dos SACs. Segundo 

Larsen-Freeman (2008) tendo em vista que cada sujeito é um sistema complexo, 

todos os componentes estão interligados entre eles. Sendo assim, diversas variáveis 

podem influenciar a informante, acarretando que ela aprenda melhor a relação de 

duração do par posterior alto por algum motivo; como a percepção em alguma aula 

da diferença entre eles em um par mínimo (took- book) por exemplo. 

A exemplo disso relacionamos a participante NA19, que manteve 

desempenho mediano em todas as realizações dos pares de vogais, que raramente 

pratica pronúncia ou conversação, raramente estuda em casa, mas sempre assiste 

programas de TV, vê filmes e ouve músicas em inglês. Não podemos atribuir sua 

percepção da duração dos pares de vogal anteriores somente pelo fato de ouvir e ver 
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filmes em inglês, mas a uma série de outros aspectos que interagem entre si em favor 

de tal desempenho.  

Ainda em relação aos dados individuais confrontamos a diferença de duração 

dos pares vocálicos também em relação ao experimento ILE2, conforme demonstra a 

figura 52.  

 

Figura 52 - Análise da diferença de duração nos pares vocálicos do ILE2 por informante 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 52, assim como na figura 51, a observação dos dados aponta 

semelhança na diferença de duração, com valores majoritariamente negativos, 

também no experimento ILE2. O valor da duração da vogal mais longa foi subtraído 

do valor da duração da vogal mais breve, assim como nos demais gráficos que 

envolvem a duração. O par com maior dificuldade de realização foi æ-ɛ, com a maioria 

das realizações negativa, tendo somente uma informante (NB13) com duração acima 

de zero. Neste experimento algumas informantes não realizaram o segmento vocálico 

uː, por isso não houve como calcular a diferença entre as duas vogais posteriores 

dessas informantes. Dados estatísticos apontam a existência de diferença significativa 
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na realização da duração nos três grupos, com o uː-ʊ > iː-ɪ > ɛ-æ.  Essa diferença 

está associada a dificuldade de realização dos pares. Muito embora o par anterior 

médio-baixo tenha apresentado maior dificuldade, o par posterior teve 5 segmentos 

desconsiderados por terem sido realizados outras categorias vocálicas ao invés de ʊ-

uː.    

Vejamos ainda na figura 52, os dados relacionados à informante NB13. 

Apesar de NB13 ser iniciante, no caso do experimento ILE2, ela realizou a duração 

no campo positivo, diferenciando os pares de vogais longas e curtas corretamente. A 

informante NB13 tem 27 anos, estudou inglês anteriormente na escola pública e 

atualmente faz curso isolado. Ela raramente estuda pronúncia ou conversação, 

raramente exercita percepção auditiva e raramente ouve músicas em inglês. Mesmo 

assim o fato é que esta informante conseguiu realizar duração positiva em todos os 

pares de vogal no ILE2. Entre algumas hipóteses podemos associar a fatores como 

conhecimento prévio e inferência com base nos exercícios praticados em sala de aula; 

fatores externos: como filmes e modo de associação entre as categorias vocálicas do 

ILE.    

Uma vez que relacionamos o nível de experiência com os dados do 

experimento ILE2, por exemplo, identificamos informantes iniciantes B.E. realizando 

duração mais aproximadas ao padrão esperado, como no caso de NB13. Isso porque 

segundo a teoria dos SACs, um indivíduo pode variar ao longo do tempo, e essa 

variação é dinâmica.  

As condições iniciais devem ser consideradas também, uma vez que cada 

indivíduo está em contato com diferentes formas de conhecimento e contextos 

situacionais (LARSEN-FREEMAN, 2010). Vejamos o caso da informante NA16, por 

exemplo, que tem 21 anos e estudou inglês no ensino médio, bem como em outros 

cursos de idiomas; sempre ouve músicas, sempre assiste filmes e programas e 

sempre estuda inglês em casa. Essa estudante está constantemente em contato com 

a língua alvo, mesmo assim obteve média regular ou baixa em relação à duração dos 

pares de vogais do ILE. Podemos apontar vários fatores que provocaram esse efeito 

na realização desta informante, um deles pode estar associado às condições iniciais: 

a maneira que essa pessoa foi exposta ao idioma inicialmente, os tipos de materiais, 
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exercícios e práticas pelos quais a informante teve acesso, o contexto de uso pelo 

qual esses fonemas da língua alvo foram utilizados, dentre outros.      

A variação dos indivíduos enquanto SACs, tanto a variação entre indivíduos, 

quanto a variação dentre indivíduos (variação individual) emerge das interações de 

seus agentes e componentes e até de interações com outros sujeitos.  Sendo assim, 

é preciso considerar como essas interações acontecem, dentro e fora de sala de aula. 

Consideramos o caso da informante NA17, que estuda ILE há aproximadamente onze 

anos, sempre assiste filmes e sempre canta músicas em inglês. Essa aluna conseguiu 

realizar duração positiva somente no caso no par iː-ɪ. Essa dificuldade em associar a 

duração das vogais do ILE é persistente na aquisição de ILE.  

Em sistemas fonológicos com um grande número de fonemas vocálicos, a 

diferença entre cada um tende a ser mínima, o que exige um maior cuidado da parte 

dos aprendizes dessa língua, seja no reconhecimento ou na produção oral. O 

problema é agravado pelo fato de que não existem delimitações claras e precisas 

entre vogais, diferente das consoantes que apresentam ponto de articulação 

relativamente preciso. É perfeitamente possível, entretanto, produzir sons 

intermediários entre uma vogal alta e uma média.  Portanto, este talvez seja o maior 

e mais persistente problema não apenas para estudantes de ILE que falam PB como 

LM, mas para todos aqueles cujas línguas não possuem um número tão grande de 

vogais dentro do espectro vocálico quanto o inglês (SCHÜTZ, 2008).  

Encerramos a discussão sobre a duração das vogais por indivíduo e 

passamos à análise da distância euclidiana de cada informante na realização dos 

segmentos vocálicos do experimento ILE1. Essa análise permite distinguir medidas 

de dispersão, similaridade ou sobreposição entre os pares de vogal do ILE. Assim, 

identificamos os exemplares que representam maiores dificuldades para as 

informantes, além de revelar àquelas informantes com maiores problemas de 

distinção entre os segmentos vocálicos.  

As figuras 53 a 55 apresentam os valores da distância euclidiana, 

representada pelas setas coloridas, indicando os pontos de realização entre os pares 

de vogal do ILE. No canto esquerdo das figuras encontra-se a descrição de cada 

informante, classificados por cores diferentes.  O eixo vertical demonstra o eixo da 
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altura (F1) e o eixo horizontal o eixo da posição (F2). A figura 53 mostra os dados 

referentes às vogais iː-ɪ. 

 

 Figura 53 - Plot vocálico da distância euclidiana individual na 
realização das vogais iː e ɪ no experimento ILE1 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

A observação da figura 53 indica comportamento individual muito distinto, com 

algumas informantes apresentando grande distância euclidiana entre as vogais e 

outras apresentando quase diferença alguma. As informantes NA19, NA17 e NB11 

apresentam comportamento como esperado, recuo e abaixamento do ponto de 

realização quando comparado ao ponto de realização da vogal iː com ɪ. Outras 

apresentam pouca variação, como exemplo podemos citar NA18, CA10, CA9 e CB2. 

As informantes CB3, NB14 e CB5 realizam movimento quase que contrário 

comparando o ponto da vogal iː ao ponto ɪ, cujo recuo é para o lado esquerdo, em 

posição mais anterior, sugerindo construção de uma nova categoria vocálica diferente 

do ILE. Enquanto CB1 e NB14 realizam o ponto lateral, no canto à esquerda, no 

entanto com leve abaixamento no sentido mais anterior do que o previsto para as 

vogais iː-ɪ do ILE.  
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Ao compararmos os resultados da duração do par de vogal iː-ɪ, em meio ao 

experimento ILE1 na figura 51, com os dados relativos à distância euclidiana do 

mesmo par na figura 53, observamos graus diferentes de dificuldades entre as 

informantes. Muito embora a informante NA17 tenha distinguido a diferença de 

duração do par, ela aparenta dificuldades de articulação, uma vez que a distância 

entre as duas vogais na figura apresenta posições diferentes do esperado; a vogal iː 

está um pouco mais central e a vogal ɪ mais posterior.  

Por outro lado, a aluna CB2 realizou efetivamente a diferença de duração do 

par anterior alto e também articulou a diferença entre o par, com pequena distância 

entre ambos conforme o esperado. NA20, por sua vez, não fez distinção de duração 

entre o par anterior do ILE e na análise estatística o valor foi abaixo de zero. Já em 

relação à distância euclidiana realizou pontos distantes entre si e diferentes do 

esperado, a vogal anterior mais alta ficou em posição mais central, enquanto a vogal 

anterior mais baixa foi em direção posterior, conforme aponta a figura 53. Esse 

comportamento revela dificuldade em distinguir a qualidade das vogais anteriores do 

inglês. Vejamos os dados relacionados ao par médio-baixo discriminados na figura 

54. 

 

Figura 54 - Plot vocálico da distância euclidiana individual na 
realização das vogais ɛ e æ no experimento ILE1 

 
Fonte: Autoria própria 
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Em se tratando da figura 54, a observação dos dados demonstra dificuldade 

das informantes com as vogais ɛ-æ, haja vista que pouca variação na distância 

euclidiana é a norma. Até mesmo em sentido oposto ao esperado, como no caso de 

CA6 e NA18, que chegam a apresentar o ponto de realização de æ mais elevado do 

que ɛ. A construção dessas duas categorias é realmente problemática para as 

informantes, especialmente se lembrarmos como foi difícil para elas também a 

realização da duração. Na análise da duração dos pares do ILE vimos que o par 

anterior médio-baixo, em meio ao experimento ILE1, apresentou maior quantidade de 

valores negativos, com exceção das informantes CA9, NB12 e NA16 com valores 

acima de zero, conforme mostra a figura 51.  

Em relação à distância euclidiana CA9 realiza o eixo da altura mais próximo 

do padrão, vogal ɛ em posição mais alta do que a vogal æ, porém ela converge no 

eixo da posição, ao realizar ambas as vogais em posição mais posterior do que o 

estabelecido. CB2 realiza a distância entre as vogais conforme o esperado, já NA16 

realiza distância muito breve entre o ponto de cada vogal e posição mais posterior 

conforme podemos observar na figura 54.    

Ao fazermos alusão aos resultados da pesquisa de Barboza (2008), nos testes 

t envolvendo os sons ɛ e æ em seu experimento ING1, identificamos diferença 

significativa entre as duas vogais no eixo da altura (F1), mas não no de avanço (F2), 

diferente dos casos encontrados nesta pesquisa. No entanto, o autor identificou um 

alto grau de sobreposição entre as duas vogais, indicando que grande parte de seus 

informantes realizaram os dois sons de maneira indistinta, diferente deste estudo que 

revela distinção entre ambos os sons.  

Ainda considerando a distância euclidiana entre o par de vogais do ILE1, 

comparamos os dados em meio às vogais posteriores conforme ilustra a figura 55. 
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Figura 55 - Plot vocálico da distância euclidiana individual na 
realização das vogais uː e ʊ no experimento ILE1 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

A figura 55 também indica um par vocálico de difícil aquisição por parte das 

informantes. A maioria mostra uma pequena variação, enquanto outras, como NB14 

e NA17, realizam as vogais aproximadamente conforme o esperado; com a primeira 

vogal mais alta do que a segunda. Por outro lado, algumas informantes como CA9, 

NA20, CA10 tendem a diferenciar a uː de ʊ não pelo eixo da altura (F1), mas pelo 

eixo anterior-posterior (F2), sendo este realmente um comportamento inesperado.  

Em comparação com os dados de duração no ILE1, a informante CA9 obteve 

valor um pouco acima de zero na escala da diferença de duração entre o par posterior, 

enquanto NA20 não faz distinção significativa entre o par; já CA10 realiza valor 

positivo, no entanto entre os pontos de realização do par todas as informantes 

apresentaram dificuldades com o eixo da posição das vogais uː-ʊ. As informantes 

CB2 e CB3 se destacam na diferença de duração das vogais, mas em se tratando da 

distância entre o ponto de realização de cada voga, elas apresentam resultado 

inesperado. A distância entre os pontos das vogais posteriores está um tanto mais 
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curta do que o valor esperado e em se tratando da altura das vogais, CB2 e CB3 

invertem o ponto das vogais, considerando que a vogal uː se encontra um pouco mais 

baixa que a vogal ʊ. Nesses casos, identificamos que apesar de algumas informantes 

conseguirem diferenciar a duração do par posterior, não conseguem articular a 

diferença espectral entre elas.  

 Segundo a teoria dos SACs a dinamicidade é o principal motivo para que 

sistemas complexos necessitem de análises de dados individuais, pois cada coleta de 

dados é capaz de mostrar apenas o nível de desenvolvimento momentâneo da 

interlíngua. Mesmo ao final de um curso de línguas, a gramática fonológica de um 

aprendiz de LE continuará se modificando de acordo com as interações de seus 

múltiplos agentes entre si e com o ambiente. Um aprendiz que conclui um curso de 

línguas e, em seguida, está exposto a muito pouco da LE terá um desenvolvimento 

completamente diferente daquele que continua em contato com a LE, se expondo a 

ela e interagindo nela com maior frequência (LIMA JR, 2014). 

Dessa forma nesta análise foi possível observar comportamentos bem 

diferentes em meio aos pares de vogais. A informante NA17, por exemplo, produziu 

conforme o esperado distâncias euclidianas entre as vogais anteriores altas, assim 

como em meio às posteriores, mas em se tratando das vogais ɛ-æ não obteve o 

mesmo resultado. Essa estudante de 17 anos estuda inglês desde os sete anos de 

idade, mas raramente estuda pronúncia, estuda em casa ou usa o idioma para eventos 

comunicativos seja com nativos ou com outros aprendizes de ILE. No entanto, ela 

relata que sempre ouve músicas e assiste filmes em inglês. Partindo do princípio que 

o indivíduo é um SAC, complexo, não-linear e imprevisível, consideramos que vários 

fatores podem ter contribuído para o resultado de NA17; entre eles o fato dela estar 

exposta ao idioma em contextos informais de aprendizagem com certa frequência 

pode ser um componente em meio a outros. O tempo em que a aprendiz tem dedicado 

à prática da língua também deve ser considerado, tendo em vista que apesar de A17 

estudar ILE há aproximadamente uma década, ela não tem o hábito de exercitar, fora 

do contexto de aprendizagem, o conhecimento adquirido em sala de aula.    

Retomamos a discussão referente à distância euclidiana entre os pares de 

vogais do ILE, considerando nesse momento os dados relativos ao experimento ILE2. 

Dessa forma, comparamos o desempenho individual das informantes através da 
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diferença entre os pontos de realização de cada vogal no segundo teste. As figuras 

56 a 58 representam os dados dos pares de vogais iː-ɪ, ɛ-æ e ʊ-uː respectivamente.  

A análise também compara os dados com os resultados do experimento ILE1. 

Começamos com o par de vogais anteriores altas representado na figura 56.  

Figura 56 - Plot vocálico da distância euclidiana individual na 
realização das vogais iː e ɪ no experimento ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Em meio aos dados da figura 56 é perceptível que no ILE2 em comparação 

ao ILE1 a direção do movimento da distância euclidiana apresenta maiores 

problemas. A maioria das informantes moveu suas vogais do par apenas no eixo F2, 

ou mesmo no eixo F1, mas elevando e não baixando a segunda vogal do par, como o 

esperado. A distância também é significativamente menor neste experimento. 

Enquanto as informantes, NA19, NA17 e NB11 apresentaram comportamento 

esperado no ILE1, no segundo teste, porém, o resultado dessas informantes não foi 

compatível à distância entre os pontos de realização do par anterior. NA19 teve 

dificuldade em alinhar o eixo da posição (F2) entre as vogais, pois ambas estão no 

espaço mais central e em relação ao eixo da altura (F1) ambas as vogais estão abaixo 

do que se esperava. NA17, todavia, realizou os dois eixos de modo inusitado, F2 está 
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alinhado ao centro e no caso da vogal ɪ mais posterior, enquanto F1 está abaixo do 

padrão de normalidade, elevando um pouco a vogal mais baixa. Já a estudante NB11 

apresenta pouca diferença de distância entre os pontos de realização, no entanto o 

eixo F2 está mais central assim como o eixo da altura, apesar de serem ambas vogais 

altas.   

As informantes CB3, NB14 e CB5 realizaram movimento quase que contrário 

no ILE1, na figura 56 observamos que esses problemas persistiram no experimento 

ILE2. CB3 realiza o eixo F1 mais central, elevando a vogal mais baixa e em se tratando 

do eixo F2, a posição está mais posterior e central, muito embora sejam ambas vogais 

anteriores. NB14, por outro lado, teve dificuldade em reconhecer a vogal mais alta 

entre o par, pois o ponto de realização da vogal iː está mais baixo do que a vogal ɪ, 

além de ambas estarem em posição baixa e central. Já CB5 realizou breve distância 

euclidiana entre os pontos das vogais anteriores; em termos de posição está um pouco 

mais central, muito embora sejam vogais anteriores e apresentou maior dificuldade no 

eixo da altura, que está mais abaixo do que se esperava.  

Ainda em relação à distância euclidiana das vogais do ILE em meio ao 

experimento ILE2, vejamos o caso do par de vogais anteriores média-baixa 

representado na figura 57.  

Figura 57 - Plot vocálico da distância euclidiana individual na 
realização das vogais ɛ e æ no experimento ILE2 

 
Fonte: Autoria própria 
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Já em relação à figura 57, os dados apontam que as informantes tiveram 

maior facilidade em distinguir os pontos de realizações das vogais ɛ-æ no experimento 

ILE2 do que no ILE1. A maioria não apresenta problemas com o eixo da altura do par 

médio-baixo, conseguindo distinguir a vogal ɛ média da vogal æ média-baixa, com 

exceção de NB15, NB14 e CA10, que não associaram o padrão. A prerrogativa maior 

está no eixo da posição, pois visualmente é possível identificar que a maioria das 

realizações dos pares inclina-se para a região central, muito embora o segundo 

componente do par seja mais baixo.  

Ao compararmos os resultados das informantes no ILE1, como no caso de 

CA6, NA18 que realizam a distância euclidiana quase em sentido oposto, chegando a 

realizar a vogal æ mais elevada do que ɛ, em meio ao experimento ILE2 identificamos 

que essa dificuldade não ocorre da mesma maneira. CA6 realiza o eixo da altura mais 

elevado do que o esperado, no entanto o eixo da posição é mais imprevisível, pois as 

vogais anteriores estão alinhadas em posição posterior. Já NA18 realiza distância 

breve entre o par, no entanto a altura está alta para ambas vogais que são média-

baixa e a posição que está mais central, diferente do que se espera das vogais 

anteriores.  

Por fim, retomamos a análise dos padrões da distância euclidiana entre as 

vogais do ILE, apresentando os dados relativos ao par posterior no experimento ILE2, 

conforme ilustra a figura 58.  
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Figura 58 - Plot vocálico da distância euclidiana individual na 
realização das vogais uː e ʊ no experimento ILE2 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados na figura 58 apresenta mais nitidamente a tendência 

de informantes fazerem a distinção entre as vogais do par posterior no eixo F2 e não 

no F1, diferente dos dados relativos ao par médio-baixo. Na figura observamos que a 

vogal uː tende a ser mais anterior que a vogal ʊ e a distância euclidiana tende a ser 

maior no experimento ILE2. Em meio às informantes, a realização de B1 se destaca 

por associar o par de vogais altas posteriores como sendo a vogal uː anterior-baixa e 

ʊ mais posterior e mais alta; apresentando maior dificuldade de distinção entre o par.  

No experimento ILE1 NA20 apresentou dificuldades com o eixo de F2, pois 

associou a vogal alta posterior como sendo alta central, no caso do experimento ILE2, 

essa informante persistiu com problemas no eixo da posição, uma vez que realizou a 

vogal no eixo anterior. As informantes NB14 e NA17 realizaram a distância entre o par 

posterior aproximadamente conforme o esperado, com a primeira vogal mais alta do 

que a segunda.  No ILE2 NA17 continua associando o eixo de F1 conforme o 

esperado, no entanto realiza a posição de uː como sendo anterior. Já NB14 não 

apresentou dados compatíveis para análise deste par vocálico; essa informante 

realizou som mais próximo à vogal ʌ e ao ditongo ʊɪ e esses segmentos não fazem 

parte do corpus desta pesquisa. O mesmo caso de NB14 ocorreu com as informantes 

CB3, CA9, CA10, e NB15, que apresentaram medidas espectrais associadas à vogal 
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central e ao ditongo do ILE; para esses casos discutiremos na seção itens lexicais os 

fatores que podem ter influenciado tais realizações. 

Apresentamos a seguir os dados referentes ao número de RNP por 

informante. Esse dado identifica o número de realizações inesperadas por indivíduo, 

além de indicar o exemplar vocálico que representou maiores dificuldades para às 

participantes da pesquisa.   

A figura 59 apresenta gráfico contendo os valores do referido índice, 

acompanha um envelope de desvio-padrão (um mais ou um menos) da média do 

conjunto de dados. Indicamos dessa forma a variação de um dado informante ou 

conjunto de informantes buscando evidenciar as possibilidades de variação do 

fenômeno de modo semelhante a um espaço-fase. A linha sólida da figura 59 indica o 

total RNP de cada informante, observamos concomitantemente duas linhas 

pontilhadas, abaixo e acima da linha central sólida do RNP. Elas indicaram 

respectivamente um desvio-padrão acima (Dpsup) e um desvio abaixo (Dpinf) das 

RNPs. O eixo y refere-se ao total de RNPs e o eixo x refere-se aos indivíduos. 

 
 

 

Figura 59 – A emergência de RNP por informante, organizados do menor para o maior valor 

Fonte: Autoria própria 
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Podemos observar que apenas duas informantes possuem zero ocorrência de 

RNP. E que essa média está dispersa em meio às informantes iniciantes e avançadas 

e pelos grupos de A.E. e B.E. As informantes CB2 e CB4, que produziram zero RNP, 

são ambas iniciantes e parte do grupo A.E. Por isso, é relevante considerar às 

respostas do questionário, solicitado nesta pesquisa, contendo perguntas sobre o 

percurso de aquisição do ILE. Assim confrontamos às práticas das informantes fora 

do contexto formal de aprendizagem com os resultados apontados na análise da 

variável Indivíduo.     

CB2, de 34 anos, reiniciou o curso de inglês há pouco tempo, voltou ao nível 

iniciante muito embora já tenha ingressado em um nível intermediário no passado, 

esta estudante pode ser considerada uma “falsa” iniciante. Ela costuma ouvir e cantar 

em inglês, mas raramente pratica percepção auditiva; a aprendiz afirma que possui 

grande dificuldade em compreender falantes nativos. Já no caso de CB4, de 10 anos, 

estudante de ILE em curso isolado há aproximadamente quatro anos, ou seja, estuda 

inglês desde os seis anos de idade, em escola particular, ela diz que sempre ouve e 

canta músicas em inglês e sempre estuda em casa.  

Já as informantes CB3 e NB14 apresentam maior índice de RNP. CB3, de 26 

anos, assim como CB2, já estudou inglês no passado e reiniciou os estudos no ano 

de 2017; ela afirma que raramente pratica conversações fora do contexto de sala de 

aula, e algumas vezes ouve músicas e algumas vezes assiste filmes em inglês com 

legenda. Enquanto NB14, de 16 anos, estuda inglês há cinco anos, mas apenas a um 

ano em curso isolado. NB14 estuda em casa algumas vezes, sendo na maioria das 

vezes pronúncia e conversação. Associamos tais padrões às características que 

envolvem os SACs, a dinamicidade por exemplo; o tempo em que essas alunas foram 

expostas ao idioma e a mudança decorrente dos demais fatores (percepção 

linguística; modo como associam as categorias linguísticas; contexto fora de sala de 

aula, etc) interagindo entre si ao longo do tempo.  

Considerando os níveis de proficiência, muito embora a tendência seja que os 

níveis avançados realizem menor número de RNP, as informantes CA10 e CA6 

possuem maior índice de RNP do que as informantes CB2, CB4 e CB5, por exemplo. 

É preciso considerar que a idade pode ter influenciado no desempenho dessas 

informantes, uma vez que as alunas iniciantes possuem maior idade que as 



128 
 

avançadas do grupo A.E. Enquanto as informantes do grupo B.E., com média de idade 

relativamente semelhantes, obtiveram um resultado mais esperado. Nesse grupo 

houve distinção significativa de RNP entre os níveis avançado e iniciante. O nível 

iniciante revelou emergência de RNP mais marcante, como esperado, a informante 

NB14 se destaca, com alto índice de RNP.  

Chegamos à conclusão de que a hipótese quanto a variável Indivíduo, de que 

cada indivíduo apresenta suas particularidades de construção da fonologia do ILE, foi 

confirmada. As informantes do grupo A.E., como o caso de CA8, que costuma estudar 

fora do contexto de sala de aula, ainda obteve dificuldades em realizar os padrões da 

LE. Assim como informantes do grupo B.E., como NA16, que raramente estudava em 

casa, teve melhores resultados e, portanto, não houve como medir esses aspectos 

em meio às realizações mais próximas ao alvo.  

Na próxima seção apresentamos a análise da variável experiência de uso. Os 

exemplares vocálicos dos grupos de A.E. e B.E. serão comparados entre si. O grupo 

A.E. está associado às alunas do curso CCAA, com maior influência do método 

Audiolingual, enquanto o grupo B.E. representa alunas do curso NUPEL, com maior 

influência do Método Comunicativo. Além disso, consideramos as respostas do 

questionário para equiparar os fatores que representam a experiência de uso, como o 

tempo de exposição à LE, a forma de exposição, as práticas fora do contexto formal 

de aprendizagem, entre outros. 

       

4.4 EXPERIÊNCIA DE USO 

Esta seção tem como foco verificar a influência da experiência de uso na 

produção das vogais, em meio aos padrões dos formantes F1 e F2, duração, ao nível 

de proficiência, ao indivíduo, aos itens lexicais e experimentos. Além disso, com base 

nos pressupostos teóricos identificamos como a experiência de uso pode estabelecer 

redes de similaridade fonética e semântica entre as palavras e as vogais e que 

generalizações podem emergir delas.  

A experiência de uso é representada aqui por um registro da frequência em 

que o aprendiz ILE fica exposto à LE. A frequência de exposição à língua tem papel 

crucial no modelo da Fonologia de Uso. Logo, considerando os princípios 
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apresentados por Bybee (2001), acredita-se que o uso das unidades linguísticas 

interage com a substância linguística, ou seja, com a forma e o sentido, agindo sobre 

a estruturação mental da língua (HAUPT, 2011). Dessa maneira, levantamos a 

hipótese de que o grupo de alta experiência de uso realiza com maior acurácia os 

padrões da língua alvo. Consideramos as abreviações A.E. para o grupo Alta 

Experiência de Uso e B.E. para o grupo Baixa Experiência de Uso.  

Iniciamos a análise da variável Experiência de Uso através dos dados 

relativos à emergência de RNP nos exemplares do ILE, comparando os grupos A.E. 

e B.E. Dessa maneira, reconhecemos o grupo com maiores dificuldades em distinguir 

os padrões do ILE, conforme ilustra a figura 60. 

 

Figura 60 - Emergência das vogais com relação aos grupos de alta e baixa experiência de uso do ILE 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A figura 60 mostra que não há grande diferença entre os grupos. A análise 

estatística dos dados indica que ambos os grupos apresentam apenas diferença não-

significativa. Em se tratando da emergência de RNP, foi relativamente pequena, da 

ordem de 11%. Conclui-se que nesta análise a variável experiência de uso não é a 

causa da variação nos dados. 

A frequência lexical pode estar associada à emergência de RNP. Isso porque 

os usuários da língua são mais sensíveis à frequência com que itens lexicais ocorrem 

no input linguístico, além disso a construção e aquisição da língua envolve o ensino 

da fonologia, morfologia, semântica e outros tipos de variáveis do input, que podem 

ser reconhecidos prontamente em palavras mais comuns (BYBEE, 2008; 

PIERREHUMBERT, 2003).  
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Passamos a apresentar a análise da emergência de RNP em relação aos 

grupos A.E. e B.E. e ao nível de proficiência. Essa análise compara o desempenho de 

cada grupo por nível, iniciante e avançado; conforme apresenta a figura 61.  

 

Figura 61 - Emergência de RNP nos grupos de alta e baixa experiência de uso com relação ao nível 
de proficiência no ILE 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados foram contra intuitivos no grupo A.E., pois observamos que o 

este grupo apresentou emergência de RNP semelhante nos dois níveis. Enquanto o 

grupo B.E. apresentou menor emergência de RNP no nível avançado do que no nível 

iniciante, conforme esperado. A análise estatística aponta diferença significativa entre 

as variáveis. Conclui-se que informantes de A.E. comportam-se de maneira distinta. 

O resultado é inesperado uma vez que a tendência seria que ambos os grupos 

diminuíssem a emergência de RNP entre informantes, mas isso ocorreu apenas no 

grupo B.E.  

Ao compararmos as respostas dos questionários em ambos os grupos, 

identificamos que as alunas do grupo B.E., muito embora não tenham muito contato 

com a LE fora do contexto formal de aprendizagem, possuem maior idade do que as 

alunas do grupo A.E. Sugerimos a hipótese de que a faixa etária pode influenciar no 

desenvolvimento da oralidade. Além disso, é preciso mencionar que houve maior 

hesitação e dificuldade em reunir voluntárias no grupo A.E., portanto não houve como 

selecionar participantes com idade média semelhante à do grupo B.E.  
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Retomamos a discussão acerca da emergência de RNP nos grupos A.E. e 

B.E. em meio aos níveis de proficiência contrastando cada grupo separadamente. 

Desse modo, podemos comparar os dados estatísticos de cada grupo. Na figura 62 

estão os dados referentes ao grupo A.E., enquanto na figura 63 estão representados 

os valores relativos ao grupo B.E., respectivamente. 

 

Figura 62 - A emergência de RNP no grupo de 
alta experiencia de uso nos níveis avançado e 
iniciante 

Figura 63 - A emergência de RNP no grupo de 
baixa experiência de uso nos níveis avançado e 
iniciante 
 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 62 a análise estatística aponta que a diferença entre os grupos é 

apenas não-significativa. O resultado é inesperado, pois mais uma vez, a tendência 

era que o grupo A.E. apontasse diferença marcante do índice de RNP em relação aos 

níveis de proficiência. Em outras palavras, a expectativa era que as participantes de 

nível iniciante tivessem RNP mais marcante do que as do nível avançado. Concluímos 

que a variação encontrada na emergência do RNP não está associada à variável nível 

de proficiência.  

Já em relação ao grupo B.E. na figura 63, observa-se maior índice de RNP 

em relação as aprendizes iniciantes. Conforme o esperado, os dados apontam menor 

emergência de RNP no nível avançado. A análise estatística, por sua vez, indica que 

há diferença significativa entre os dois níveis. O resultado confirma que no caso do 

grupo B.E., o aumento do nível de proficiência diminui a emergência de RNP.  

Uma hipótese para explicar a diferença de emergência de RNP no grupo A.E. 

em relação ao B.E., considera que o nível de escolaridade pode influenciar no 

N37 N40

0

20

40

60

80

100

Alt.Ini. Alt.Ava.%
 d

as
 o

co
rr

ên
ci

as

χ²(1) = 0,7; p = 0,73

RNP

N54

N18

0

20

40

60

80

100

Bai.Ini. Bai.Ava.%
 d

as
 o

co
rr

ên
ci

as

χ²(1) = 18; p < 0,01

RNP



132 
 

desenvolvimento fonológico do ILE. As informantes de nível avançado do grupo A.E., 

possuíam menor grau de escolaridade, estando todas no ensino médio, enquanto as 

estudantes avançadas do grupo B.E já havia concluído o ensino médio ou já 

frequentava faculdade. Podemos associar essa variável à pesquisa de Lima Jr. (2014) 

cujo estudo longitudinal trata o fator idade como relevante para a aprendizagem de 

ILE.  

Em seguida apresentamos análise da emergência de RNP em meio aos 

experimentos do ILE. A figura 64 ilustra a performance de cada grupo em cada teste, 

a fim de revelar em qual experimento houve maior emergência de RNP.  

 

Figura 64 - Emergência de RNP nos grupos de alta e baixa experiência de uso com relação aos 
experimentos do ILE 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os dados indicam que a diferença é não-significativa, do ponto de vista 

estatístico. Isso indica que a diferença foi decorrente do erro amostral: os grupos não 

são diferentes um do outro, apenas ocorreu a diferença devido ao acaso. Ambos os 

grupos apresentam valores semelhantes quando contrastamos os experimentos ILE1 

e ILE2. Conclui-se que os grupos de alta e baixa experiência de uso não se distinguem 

quanto ao experimento ao analisarmos a emergência de RNP.  

Encerramos a análise do fator emergência de RNP e passamos a considerar a 

duração das realizações dos pares vocálicos do ILE em meio aos grupos de 

frequência de uso. Para isso foi diminuída a duração da vogal mais longa pela duração 

da vogal mais curta de cada par. Valores positivos indicaram comportamento 

esperado e negativos indicaram valores inesperados, o que implica em dizer que a 
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vogal curta foi realizada com maior duração do que a vogal longa. A comparação entre 

a duração dos pares de vogais é feita entre os grupos A.E. e B.E. acompanhada de 

um teste estatístico. Os segmentos vocálicos foram retirados do experimento ILE1 e 

separados por nível de proficiência, assim como mostram as figuras 65 e 66. 

Figura 65 - Análise da diferença de duração entre 
aprendizes iniciantes do A.E. e B.E. no ILE1 

Figura 66 - Análise da diferença de duração entre 
aprendizes avançadas do A.E. e B.E. no ILE1 

 

Fonte – Autoria própria 

 

Fonte – Autoria própria 

 

Na figura 65 observamos uma maior diferença de duração emergindo no 

grupo B.E. Em meio ao par iː-ɪ os dados estatísticos revelam valor não significativo, 

demonstrando que ambos os grupos fazem distinção entre o par de vogais do inglês. 

Já no caso do par æ-ɛ, sobretudo com o grupo A.E., observamos comportamento 

inesperado, em que a vogal longa apresenta menor duração do que a vogal breve. No 

par uː-ʊ observamos grande variação na diferença de duração do grupo A.E. e baixa 

no caso do B.E. A análise estatística indica que apenas no caso do par æ-ɛ a diferença 

entre os grupos foi significativa do ponto de vista estatístico.  

Já na figura 66, observa-se que os dados apontam diferenças de duração 

entre os pares vocálicos, o resultado foi relativamente semelhante com relação aos 

aprendizes avançados. Observamos maior variação no grupo do B.E. em relação aos 

pares iː-ɪ e uː-ʊ e maior variação no grupo A.E. no caso do par æ-ɛ, neste último par 

os valores encontram-se perto de zero ou são negativos, indicando que a vogal ɛ é 

realizada com maior duração do que a primeira. A análise estatística indica que a 
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variação é apenas não-significativa em todas as análises. Outras análises sobre o par 

æ-ɛ (BARBOZA, 2008; RAUBER, 2008; LIMA JR, 2014) apontam dificuldade de 

aprendizes ILE em diferenciar esse par vocálico pelo F1 e F2, por isso as pessoas 

usam a duração para diferenciá-lo. Não foi não foi o que ocorreu nesta pesquisa. 

A análise de diferença de duração entre os pares de vogais envolvendo os 

grupos de informantes A.E. e B.E. indicou a baixa relevância da variável para a 

realização da duração vocálica no ILE das informantes do estudo. Apenas em um 

momento observou-se uma diferença significativa e mesmo assim apontando uma 

interação inesperada, tendo em vista que os aprendizes iniciantes B.E. apresentaram 

maior duração entre o par do que o de A.E.  

Foram realizadas diversas outras análises envolvendo os dados do 

experimento ILE2, todavia, observamos mais uma vez apenas diferenças não 

significativas, o que reforça a percepção inicial. Sendo assim, optamos por não 

apresentar figuras e discussão aprofundada do conjunto de dados no experimento 

ILE2, uma vez que resulta na mesma conclusão do experimento ILE1. 

No trabalho de Lima Jr. (2012) as vogais do ILE são organizadas conforme 

realização dos falantes nativos, da mais longa para menos longa, ele aponta a 

seguinte sequência: æ > uː > iː > ɛ > ʊ > ɪ, que tem primeiramente as três vogais 

longas e depois as três vogais breves, na ordem respectiva de suas contrapartes. A 

sequência de mais longa para menos longa entre seus informantes, contudo, foi a 

seguinte para qualquer um dos grupos analisados: æ > ɛ > uː > ʊ > iː > ɪ, com as 

vogais breves ɛ e ʊ produzidas com durações superiores às de algumas vogais 

longas. Em nossa pesquisa as vogais apresentaram à seguinte ordem iː > ɪ,  ɛ > æ e 

uː > ʊ. O resultado aponta para a maior duração da vogai breve ɛ, na maioria das 

realizações.     

Apresentamos adiante a análise da distância euclidiana, ou seja, a distância 

entre os pontos de F1 e F2, das realizações nos grupos A.E. e B.E. conforme 

destacam as figuras 67 e 68. Foi calculado o ponto de realização de cada par vocálico 

e em seguida foi medida a distância em Hz entre os pontos.  
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Figura 67 - Análise da distância euclidiana entre 
aprendizes iniciantes do (A.E) e (B.E) ILE1 

Figura 68 - Análise da distância euclidiana entre 
aprendizes avançados do (A.E) e (B.E) ILE1 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 67 observa-se que os dados demonstram que apenas o par anterior 

alto apresenta aparentemente uma diferença entre os grupos de A.E. e B.E. No nível 

iniciante as análises estatísticas apontaram apenas diferenças não-significativas entre 

os conjuntos de dados analisados. Enquanto na figura 68, observa-se que os dados 

indicam apenas o par posterior como diferente entre os grupos A.E. e B.E. A análise 

estatística aponta que todas as diferenças são não-significativas. 

Em relação à análise de F1 e F2 na pesquisa de Lima Jr. (2012) o resultado 

envolvendo as distâncias euclidianas entre os pares de vogais longas e breves dos 

diferentes grupos, indica que o par ɛ-æ apresentou maior dificuldade aos informantes 

de sua pesquisa. Esse par apresentou resultado semelhante em nossa pesquisa. O 

par iː-ɪ apresentou grau de dificuldade moderado no trabalho de Lima Jr. (2012); 

enquanto em nossa pesquisa o par iː-ɪ demonstrou nítida distinção entre as 

informantes e o resultado estatístico não foi significativo. Por fim, na pesquisa de Lima 

Jr. (2012) o par uː-ʊ também revelou dificuldade moderada entre as mulheres, esse 

par apresentou resultado semelhante, sobretudo em meio às informantes do grupo 

A.E.  

A hipótese levantada nesta seção, de que o grupo A.E. realizaria os padrões 

da LE mais próximos ao alvo, foi refutada. Identificamos que essa variável não foi 

suficiente para estabelecer as diferenças entre os padrões dos sons vocálicos no ILE. 
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No próximo tópico abordamos a análise dos dados considerando a variável frequência 

de ocorrência23. Analisamos a influência da variável frequência de ocorrência de itens 

lexicais na realização dos exemplares vocálicos do ILE. As teorias fonológicas 

baseadas no uso apontaram a variável frequência de ocorrência como relevante na 

aquisição de línguas estrangeiras. Realizamos uma análise da duração dos itens 

lexicais, bem como da acústica de F1 e F2 e da distância euclidiana das vogais do 

ILE.  

  

4.5 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA  

Em meio aos pressupostos da FU e do ME, analisamos a variável frequência 

de ocorrência e seus efeitos na emergência de variações nas realizações das palavras 

do ILE. Buscamos organizar as palavras analisadas em itens mais e menos frequentes 

nos Experimentos ILE1 e ILE2, haja vista que as teorias em questão assumem 

comportamentos diferentes quanto à emergência de fenômenos linguísticos diversos 

de acordo com a frequência de ocorrência.  

Partimos do pressuposto de que palavras de alta frequência de ocorrência são 

realizadas de modo mais próximo aos padrões da LE (BYBEE, 2008). Desse modo, 

iniciamos a análise da variável frequência de ocorrência com a duração dos itens 

lexicais separados em dois grupos: palavras de alta e palavras de baixa frequência de 

ocorrência. As figuras 69 e 70 analisam as palavras com os segmentos vocálicos iː e 

ɪ, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Em inglês é denomidado token frequency. 
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Figura 69 - Análise da duração da vogal iː em 
palavras de alta e baixa frequência de 
ocorrência no experimento ILE1  

Figura 70 - Análise da duração da vogal ɪ em 
palavras de alta e baixa frequência de ocorrência 
no experimento ILE1  
 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

  

Em relação à figura 69, identificamos a tendência pela maior duração das 

palavras de alta frequência, no entanto a diferença é não significativa. Já na figura 70, 

identificamos que os dados estão muito aproximados, com tendência pela maior 

variação no caso das palavras de alta frequência de uso. O teste estatístico é 

absolutamente não significativo. Com base na fonologia de uso, esperava-se que 

houvesse maior diferença entre as palavras de alta e baixa frequência, uma vez que 

a cada uso determinados exemplares se fortalecem.  

Retomamos a análise da duração das vogais do ILE com o par de vogais 

anteriores média-baixa em meio ao experimento ILE1 conforme ilustram as figuras 71 

e 72, respectivamente.    
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Figura 71 - Análise da duração da vogal ɛ em 
palavras de alta e baixa frequência de ocorrência 
no experimento ILE1 

Figura 72 - Análise da duração da vogal æ em 
palavras de alta e baixa frequência de 
ocorrência no experimento ILE1 

 
 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 71 os dados relativos à vogal ɛ são semelhantes em ambos os itens 

neste caso, mas com um grande número de outliers, valores atípicos, nas palavras de 

alta frequência.  O resultado estatístico aponta diferença não significativa entre os 

grupos. Já em relação à figura 72, observa-se tendência inesperada pela maior 

duração das palavras de baixa frequência e diferença não significativa encontrada no 

teste estatístico.  

Em itens lexicais de maior frequência de ocorrência, seriam favorecidos os 

mecanismos de mudança linguística de origem fonética, decorrentes da maior 

automação/sobreposição de sequências motoras justapostas (PIERREHUMBERT, 

1999). Desse modo, palavras com maior frequência de ocorrência apresentariam 

mudança linguística de origem fonética primeiramente do que palavras com menor 

frequência de ocorrência, como observado nos estudos de Guimarães (2004) e Leite 

(2006). No entanto o resultado do par anterior médio-baixo em nossa pesquisa não 

apresentou diferença significativa em palavras de alta frequência de ocorrência.  

Ainda com relação à análise das vogais em itens de alta e baixa frequência 

de ocorrência, apresentamos os dados relativos às vogais posteriores, destacados 

nas figuras 73 e 74. 



139 
 

Figura 73 - Análise da duração da vogal ʊ em 
palavras de alta e baixa frequência de ocorrência 
no experimento ILE1  

Figura 74 - Análise da duração da vogal uː em 
palavras de alta e baixa frequência de 
ocorrência no experimento ILE1  

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme ilustra a figura 73, os dados estão muito aproximados, sendo a 

diferença não significativa entre os grupos. Na figura 74, por outro lado, há leve 

tendência pela maior duração nas palavras de alta frequência, todavia seus dados 

estatísticos apontam diferença não significativa.  

Assim, como observado, as análises da duração das palavras de alta e baixa 

frequência de ocorrência no ILE1 indicam que a variável não chega a apresentar, sob 

nenhuma circunstância, diferenças significativas entre os grupos. O resultado era 

esperado, uma vez que a literatura envolvendo aquisição do ILE apontava essa 

tendência. Dados do experimento ILE2 também foram analisados, porém devido aos 

resultados de diferença não significativa, suprimimos a discussão.  

Adiante apresentamos a análise dos dados de F1 (altura) e F2 (anterior-

posterior) de cada vogal considerando as palavras de alta e baixa frequência em meio 

ao experimento ILE1, nas figuras 75 a 78. 
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Figura 75 - Análise da vogal iː em palavras de 
alta (azul) e baixa (vermelho) frequência ILE1 

Figura 76 - Análise da vogal ɪ em palavras de 
alta (azul) e baixa (vermelho) frequência ILE1 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

Figura 77 - Análise da vogal ɛ em palavras de 
alta (azul) e baixa (vermelho) frequência ILE1 

Figura 78 - Análise da vogal æ em palavras de 
alta (azul) e baixa (vermelho) frequência ILE1 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 75, a observação dos dados indica grande sobreposição da vogal iː 

entre os itens de alta e baixa frequência. A análise estatística corrobora diferenças 

não-significativas. Assim como na vogal iː a observação dos dados em relação à vogal 

ɪ na figura 76, também indica grande sobreposição entre os itens e a análise 

estatística também corrobora diferenças não-significativas. Esses dados indicam que 
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a variável frequência de ocorrência não apresentou influência sob os resultados do 

experimento ILE1.     

Já na figura 77 a observação dos dados indica tendência pela realização da 

vogal ɛ em posição mais baixa nas palavras de baixa frequência. A análise estatística 

corrobora impressão inicial, com diferença significativa no eixo da altura e diferença 

não significativa no eixo anterior-posterior. Esse resultado foi inesperado, haja vista 

que segundo o Modelo de Exemplares as palavras de alta frequência de ocorrência 

provocam maior influência na pronúncia de aprendizes ILE (BYBEE, 2001). Em 

relação à figura 78, para a vogal æ foi preciso usar o dado bruto, em Hz, sem 

normalização devido ao pequeno volume de dados. A observação dos dados indica 

grande sobreposição entre os grupos. A análise estatística corrobora diferenças não-

significativas.  

Em se tratando das vogais posteriores, apresentamos as médias de F1 e F2 

para as vogais ʊ e uː nas palavras de alta e baixa frequência, respectivamente 

representadas nas figuras 79 e 80. 

Figura 79 – Análise da vogal ʊ em palavras de 
alta (azul) e baixa (vermelho) frequência ILE1 

Figura 80 - Análise da vogal uː em palavras de 
alta (azul) e baixa (vermelho) frequência ILE1 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

No caso das figuras 79 e 80, foi preciso usar o dado bruto, em Hz, sem 

normalização devido ao pequeno volume de dados, ou seja, tivemos poucas 

realizações compatíveis para análise desses segmentos. Na figura 79 a observação 

dos dados indica uma tendência pelas vogais das palavras de baixa frequência serem 
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mais anteriores. A análise estatística corrobora diferença significativa para eixo F2 e 

valor marcante não-significativo para F1.  

A observação dos dados na figura 80, por outro lado, indica grande 

sobreposição entre os grupos. A análise estatística corrobora diferenças não-

significativas. Mais uma vez dados de análise do detalhe fonético envolvendo a 

diferença entre os grupos de palavras de alta e baixa frequência não são muito 

informativos. Não havendo diferenças significativas nas realizações da maioria das 

vogais, mesmo em se tratando de palavras de alta e baixa frequência de uso.   

Em comparação com o estudo de Ferreira (2011) que analisou o papel da 

frequência de ocorrência, identificamos resultados semelhantes. A autora também 

analisou o padrão de vogais em palavras monossílabas e identificou que desvios da 

forma-alvo foram mais recorrentes nos itens de baixa frequência de ocorrência. A 

busca pela frequência de ocorrência das palavras dad e pet indicou que o primeiro 

item era mais frequente e apresentava uma realização com menor número de desvios. 

A confirmação da hipótese de que palavras menos frequentes apresentaram um maior 

número de desvios da forma-alvo levaram Ferreira (2011) a concluir que a frequência 

de ocorrência seria uma variável importante em estudos envolvendo o ILE de 

aprendizes brasileiros. 

Barboza (2013) analisou efeitos da frequência de ocorrência de itens lexicais 

na produção do ILE de aprendizes brasileiros de falares palatalizador (CE) e não-

palatalizador (RN). O estudo focou na emergência da palatalização das oclusivas 

alveolares t-d do ILE. Os dados indicaram que houve variação, sobretudo na palavra 

teacher sendo mais problemática pra falantes do grupo não-palatizador do que em 

falante do grupo palatizador.  

Tendo em vista que neste trabalho utilizamos como referencial teórico o 

Modelo de Exemplares (ME) (PIERREHUMBERT, 2001) e a Fonologia de Uso (FU) 

(BYBEE, 2001), analisamos a variável frequência de ocorrência. Consideramos 

somente o experimento ILE1 devido ter sido o único que retratara as palavras de alta 

e baixa frequência em conjunto. A análise dos padrões de duração das palavras de 

alta e baixa frequência de ocorrência apresentaram valores não significativos. Em 

geral todas as análises apresentaram informações insuficientes acerca da influência 

dessa variável na realização das informantes, uma vez que na maioria das vezes o 
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resultado foi não-significativo. Mesmo que em alguns casos, como na vogal ɛ que 

houve variação em relação às medidas de F1 e F2, todavia, o comportamento foi 

contrário ao esperado na maioria das vezes. Logo a hipótese de que palavras de maior 

frequência de ocorrência são realizadas de modo mais próximo aos padrões da ILE, 

foi refutada.  

Encerramos a seção da variável frequência de ocorrência e passamos a 

analisar a variável itens lexicais. Os itens lexicais serão avaliados individualmente 

contrapondo às medidas de cada item de acordo com a emergência de RNP, duração 

de cada vogal em meio às palavras e médias de F1 e F2 das vogais nos exemplares 

do ILE. Essa análise nos permite comparar os dados com as teorias acerca da 

Fonologia do Uso e Modelo de Exemplares, no sentido de verificar o efeito da 

Frequência do Uso, em meio aos itens lexicais mais frequentes, sobre as realizações 

de nossas informantes.  

 

 

4.6 ITENS LEXICAIS  

No Modelo de Exemplares, as representações se constroem na memória 

através de categorias lexicais que se agrupam em exemplares. Cada palavra ou 

ocorrência, input, é comparada a outras categorias ou nuvem de exemplares e 

arquivadas em grupos por semelhança semântica ou morfológica (BYBEE, 2001). 

Esse input linguístico é influenciado por padrões de frequência, quantidade de vezes 

em que o indivíduo é exposto a esse segmento lexical. Por outro lado, essas palavras 

mais frequentes estão mais propícias a variação (BYBEE, 2001). Partimos da hipótese 

de que palavras diferentes apresentam níveis de acurácia diferentes do ILE.  

Iniciamos a análise da variável itens lexicais considerando as palavras que 

produziram índices de realização inesperada ou RNP. O número de RNP indica uma 

medida de dispersão em relação a vogal alvo no ILE. Relacionamos um grupo 

denominado G1 para a amostra de palavras que não houve emergência de RNP, 

apontadas no quadro 11 adiante. 
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Quadro 11- Grupo de vogais com RNP não marcante 

G1 

Pat, get, pet, peck, Pete, bit, pick, Pitt, tick, poop e toot 

Fonte: Autoria própria 

 

As palavras do quadro 11 estão representadas em forma de abreviação - G1 

(Grupo um). Na figura 81 G1 está na linha zero por não apresentar RNP algum. No 

gráfico, apresentamos os itens lexicais na linha central preta, indicando o índice de 

RNP em ascendência. As linhas pontilhadas representam à margem de erro ou desvio 

para mais (linha pontilhada superior) e para menos (linha pontilhada inferior). 

Analisamos todas as palavras dos experimentos do ILE1 e ILE2.   

  

Figura 81 – Emergência de RNP por palavras nos experimentos de ILE1 e ILE2 

 

Fonte: Autoria própria 

A figura 81 indica que as palavras suit e put lideram o índice de RNP, sendo 

ambas vogais posteriores e palavras com maior frequência de ocorrência. A palavra 

book é possui RNP significativamente elevado. Fenômenos fonológicos como 

hipercorreção podem ter causado tais ocorrências. Com base na teoria fonológica 
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consolidada por Labov (1996), a Hipercorreção é um termo utilizado para construção 

de pronúncia, forma lexical ou gramatical, produzida por analogia com alguma 

estrutura padrão já conhecida. Labov (1996b) advoga que a hipercorreção é um fator 

de mudança linguística que ocorre quando o sujeito recai sob uma forma da língua de 

modo exagerado e como resultado a pronúncia é sobressaltada, gerando variações 

não esperadas que chegam a confundir o sentido. 

Uma hipótese para explicar tal resultado é o fenômeno fonológico refletido na 

frequência de tipo, denominado generalização (BYBEE, 2000). No caso da palavra 

put foi realizada próximo ao som da vogal ʌ do ILE, uma vez que este som está 

presente em outras categorias lexicais de maior frequência e possui o mesmo padrão 

fonotático (CVC) deste item, como nas palavras ˈkʌtʼ e ˈnʌtʼ do inglês. 

Outra forma de associar a emergência de RNP com as vogais posteriores se 

remete à influência da escrita, resultando em influência grafo-fônica. As informantes 

podem ter associado à ortografia da palavra suit do inglês o som do ditongo ʊɪ do PB 

como na palavra suíte. Vejamos na figura 82 o espectograma na realização da palavra 

suit, considerando a vogal posterior uː do inglês, no experimento ILE1, da informante 

B3.  

Figura 82 – Espectograma na realização de B3 em meio à palavra ˈsuːt considerando 
as medidas da vogal uː 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 82, as setas azuis demonstram a realização de duas vogais, 

associando os padrões do ditongo ʊɪ ao invés da vogal uː - o que remete à 

emergência de RNP na palavra suit. O experimento ILE2, teve maior incidência de 
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RNP, sobretudo em se tratando da vogal uː com 51,6% dos casos, aparentemente 

causados pela palavra suit. Os estudos associados à interfonologia do PB-ILE 

(CORRÊA, 2003; BARBOZA, 2008; 2013; RAUBER, 2008; NASCIMENTO, 2010; 

LIMA JR, 2014) demonstram fenômenos como esse em meio à realização dos 

aprendizes ILE.  

Ainda com relação à emergência de RNP e variações, ilustramos os casos de 

emergência de RNP na palavra put; consideramos todas as informantes da pesquisa 

subdividindo-as pelo grau de proficiência, conforme apresenta a figura 83. Dessa 

maneira encontramos o nível com maior dificuldade em realizar o item lexical do ILE. 

 

 Figura 83 - Emergência de RNP na palavra put por aprendizes iniciantes e avançados 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Ao contrário do esperado, as realizações com maior emergência de RNP 

foram as das informantes de nível avançado. Considerando a hipótese de influência 

do fenômeno fonológico de generalização, associado à frequência de tipo, podemos 

associar tais dados com a ocorrência da palavra put. Muito embora a realização seja 

um padrão inesperado, na maioria das vezes, não interfere no sentido da palavra, uma 

vez que o input linguístico está associado a um contexto semântico.  

A generalização é um fenômeno fonológico próprio de aprendizes de níveis 

avançados, uma vez que já estão aptos a associar modelos e estruturas vigentes a 

outras formas e componentes linguísticos (WERTZNER, 2002). Considerando a 

generalização, na palavra put, marcada por associação a ʌ, vejamos a figura 84. 
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Figura 84 – Emergência de RNP em put associado, principalmente, à realização do schwa 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Observamos que no grupo A.E., o nível avançado obteve maior índice de RNP 

do que o nível iniciante, enquanto no grupo B.E. o maior índice de RNP está presente 

no nível iniciante. Supondo que os aprendizes A.E. estão mais expostos aos padrões 

do ILE, associamos esse resultado ao fenômeno fonológico de generalização por 

efeito de frequência de tipo, já comentado anteriormente.  Os dados da figura 84 

ratificam a influência da palavra de alta frequência de ocorrência sob as informantes 

A.E. de nível avançado; que podem ter generalizado essa palavra com palavras do 

mesmo padrão fonotático.  

Passamos a discutir os dados relacionando à duração das vogais em meio às 

palavras do ILE. Apresentamos, inicialmente, a duração e dados estatísticos das 

vogais nos itens lexicais utilizados no experimento ILE1. O eixo vertical y indica a 

duração, enquanto o eixo horizontal x consta os itens lexicais de cada vogal, conforme 

ilustramos nas figuras 85 a 90.  
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Figura 85 - Análise por palavra da duração da 
vogal iː experimento ILE1 

Figura 86 - Análise por palavra da duração da 
vogal ɪ experimento ILE1 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 87 - Análise por palavra da duração da 
vogal ɛ experimento ILE1 

Figura 88 - Análise por palavra da duração da 
vogal æ experimento ILE1 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados da figura 85 indica que a vogal iː nas palavras foram 

realizadas com duração semelhante, muito embora a vogal da palavra Pete aparente 

maior duração, sobretudo se comparada à palavra teak. Mesmo assim o teste 

estatístico aponta para diferença de duração não significativa. Já na figura 86, a 

observação dos dados demonstra que a vogal ɪ da palavra bit foi realizada com menor 

duração do que as demais palavras; enquanto a vogal da palavra pick aparenta está 
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com maior duração. Ainda assim, o teste estatístico revelou pouca variação, sendo a 

diferença não significativa.  

Na figura 87, a vogal ɛ da palavra bet aparenta ser a de menor duração, por 

outro lado a vogal da palavra get possui maior número de outliers, o que demonstra 

maior dispersão nessa realização entre as informantes. A palavra pet, por sua vez, 

aparenta ser a de maior duração, no entanto os dados estatísticos revelam diferença 

de duração não significativa. Os dados da figura 88, por sua vez, destacam que a 

duração da vogal æ na palavra back aparenta ser maior, enquanto a palavra catch 

teve três outliers e a palavra tack aparentemente menor duração. Ainda assim os 

dados estatísticos revelam pouca variação de duração entre as palavras. Já em 

relação as vogais posteriores, ilustramos nas figuras 89 e 90, as vogais ʊ e uː, 

respectivamente.  

 

Figura 89 - Análise por palavra da duração da 
vogal ʊ experimento ILE1 

Figura 90 - Análise por palavra da duração da 
vogal uː experimento ILE1 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Em se tratando da figura 89, a análise das palavras aproximou-se da diferença 

significativa, no caso da vogal ʊ na palavra book, que teve variação contrária entre as 

realizações. Enquanto na figura 90, a maior alteração aparente de duração da vogal 

uː está na palavra shoot que demonstra maior variação, no entanto as demais 

palavras apresentam valores de duração aproximados. É preciso ressaltar a pouca 

quantidade de amostras na figura 90, haja vista que a palavra suit teve poucas 
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realizações passíveis de análise. Nas figuras 85 a 90, observamos que todos os dados 

estatísticos demonstraram diferença não significativa. 

Este estudo não retrata os dados do experimento ILE2, devido ao fato de ter 

apresentado resultados semelhantes ao ILE1 e, portanto, não fazer diferença na 

análise de modo geral.  

Apresentamos em seguida a análise das médias de F1 (altura) e F2 posição 

(anterior-posterior), de cada vogal em meio às palavras do experimento ILE1. A linha 

vertical está associada à altura e à linha horizontal retrata a posição da vogal. As 

palavras estão classificadas por cores (vermelho, azul, verde e laranja) nos gráficos. 

As figuras 91 e 92 demonstram os dados em meio às palavras com as vogais iː e ɪ, 

respectivamente. 

 

Figura 91 - Análise da vogal iː nas palavras beat 
(verm), deep (azul) teak (verde) e Pete (laranja) no 
experimento ILE1 

Figura 92 - Análise da vogal ɪ nas palavras bit 
(verm), pick (azul), Pitt (verde) e tick (laranja) no 
experimento ILE1 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria  

 

A observação dos dados na figura 91 indica grande sobreposição espectral 

confirmada pela análise estatística, que reportou diferença não significativa entre as 

palavras.  
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Já em relação à observação dos dados na figura 92, houve algumas 

tendências ou padrões semelhantes entre as realizações das informantes. A vogal de 

ˈbɪt é aparentemente mais alta e posterior que as demais, enquanto a vogal de ˈtɪk é 

mais baixa e central. ˈpɪk e ˈtɪk, por outro lado, aparentemente espalham-se por todo 

o espectro. A análise estatística indica a existência de diferença significativa entre as 

realizações, tanto no eixo F1 quanto F2. No eixo F1, as palavras ˈbɪt e ˈpɪt são 

significativamente mais altas que as vogais das palavras ̍ tɪk e ̍ pɪk. No F2 as palavras 

ˈbɪt e ˈtɪk que são mais posteriores e ˈpɪt que é mais anterior. Enquanto ˈpɪk fica 

numa posição intermediária que se relaciona com as palavras no extremo.  

Ainda em se tratando da análise das vogais nas palavras do experimento 

ILE1, apresentamos as figuras 93 e 94 que retratam os dados relativos às vogais 

anteriores média e baixa.  

Figura 93 - Análise da vogal ɛ nas palavras bet 
(verm), get (azul), peck (verde) e pet (laranja) no 
experimento ILE1 

Fonte: Autoria própria 

Figura 94 - Análise da vogal æ nas palavras back 
(verm), catch (azul), pat (verde) e tack (laranja) no 
experimento ILE1 

Fonte: Autoria própria 

 

A observação dos dados da figura 93 indica que a vogal de ˈɡɛt tende a ser 

mais alta que as demais. A vogal de ˈbɛt, por sua vez, tende a ser mais posterior que 

nas outras palavras. A análise estatística corrobora a impressão, apresentando 

diferenças significativas entre essas vogais e seus pares.  
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Já em meio aos dados da figura 94, estes não foram normalizados devido ao 

pequeno número de ocorrências na amostra. A observação dos dados aponta grande 

sobreposição espectral. A análise estatística indica que as diferenças entre as vogais 

das palavras são apenas não significativas.  

Por fim, apresentamos os dados relativos às vogais posteriores, ʊ e uː 

respectivamente representadas nas figuras 95 e 96, em meio aos itens lexicais do 

experimento ILE1. 

 

Figura 95 - Análise da vogal ʊ nas palavras book 
(verm), put (laranja), cook (azul) e soot (verde) no 
experimento ILE1 

Figura 96 - Análise da vogal uː nas palavras 
shoot (verm), suit (azul), poop (verde) e toot 
(laranja) no experimento ILE1 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

Em ambas as figuras 95 e 96, os dados não foram normalizados devido ao 

pequeno número de ocorrências na amostra. A observação dos dados na figura 95 

indica uma altura semelhante nas vogais de todas as palavras, mas a vogal da palavra 

ˈsʊt tende a ser mais anterior que as demais. A análise estatística corrobora a 

impressão inicial tendo encontrado apenas diferença não significativa no eixo F1 e 

diferença significativa no eixo F2.  

Já na figura 96, a análise é prejudicada pelo pequeno número de ocorrências, 

a observação não indica diferença nos eixos de F1/F2, mesma impressão confirmada 

pela análise estatística, que revela apenas diferença não significativa.  
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Por mais que em alguns casos as análises estatísticas tenham encontrado 

algumas diferenças significativas, elas não apontam em direção ao que se esperava: 

palavras diferentes produzindo índices diferentes. O conjunto dos dados indica 

pequena relevância da variável palavra na realização do detalhe fonético na maior 

parte do conjunto de dados.  

Na pesquisa de Lima Jr. (2014), que analisou a realização das vogais iː-ɪ, ɛ-

æ, ʊ-uː do ILE por aprendizes brasileiros, identificou que todos os seus informantes 

produziram vogais mais longas que suas contrapartes breves. Em seu trabalho foi 

possível comprovar que o par de vogais ɛ-æ, foi o par que apresentou maior 

dificuldade para os aprendizes. Isso mostra que esses aprendizes inverteram o padrão 

de duração esperado, produzindo vogais breves mais longas que suas contrapartes 

longas.  

Em nossa pesquisa os resultados indicaram alto índice de RNP em relação 

às vogais posteriores, sobretudo em meio às palavras ˈpʊt e ̍ suːt que tiveram poucas 

amostras para análise. O grupo A.E. apresentou comportamento inesperado, haja 

vista que as informantes de nível avançado obtiveram maior índice de RNP do que 

àquelas de nível inicial. Em relação aos padrões de duração, o par anterior posterior 

foi o que mais se aproximou de obter diferença significativa considerando apenas a 

palavra ˈbʊk, contendo um outlier. No entanto, em meio à análise das médias de 

duração das vogais nas palavras do experimento ILE1, as vogais não apresentaram 

diferenças significativas; a teoria tinha por hipótese alguma variação, mas aqui não foi 

encontrada.  

Em relação às médias de F1 e F2 das vogais em meio aos itens lexicais do 

experimento ILE1, observamos que a vogal iː reportou diferença não significativa entre 

as palavras, já a vogal ɪ indicou a existência de diferença significativa entre as 

realizações, tanto no eixo F1 quanto F2. Em se tratando da vogal ɛ, a análise 

estatística indicou maior variação no eixo da posição, enquanto a vogal æ apontou 

grande sobreposição espectral, mas apenas diferenças não significativas. Com 

relação à vogal ʊ foi encontrado apenas diferença não significativa no eixo F1 e 

diferença significativa no eixo F2. A vogal uː, por sua vez, teve análise prejudicada 

pelo pequeno número de ocorrências, ainda assim a observação não indicou diferença 

nos eixos de F1/F2.  
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Em meio aos testes foi possível observar influência marcante dos padrões da 

LM nas realizações das informantes. Conforme explicam Zimmer, Silveira e Alves 

(2009), a transferência dos padrões grafo-fônico-fonológicos da LM para a LE se dá 

não apenas em situações de leitura em voz alta, uma vez que pode ocorrer, também, 

uma automatização das formas de acordo com o padrão estabelecido a partir da 

representação ortográfica. Tal transferência se mostra como bastante importante no 

caso da aquisição do inglês por brasileiros, uma vez que, ao passo que os padrões 

grafo-fônico-fonológicos do PB são transparentes, no inglês tal relação deve ser 

considerada como bastante opaca (AKAMATSU, 2002 apud ZIMMER, 2003).  

Por fim encerramos a análise da variável Itens Lexicais, considerando que a 

hipótese de realizações diferentes em meio a palavras diferentes foi refutada, tendo 

em vista que a maioria das palavras apresentou pouca variação e diferenças não 

significativas. Concluímos assim o capítulo de Resultados e Discussão, uma vez tendo 

confrontado a variável dependente da pesquisa, as realizações das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, 

ʊ e uː, em meio às variáveis independentes, experimentos; nível de proficiência; 

indivíduo; experiência de uso; frequência de uso e por fim, Itens Lexicais. 

Apresentamos adiante as considerações finais do nosso trabalho.    
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5  CONCLUSÃO  

 

Este estudo teve por objetivo investigar a emergência da interfonologia 

vocálica do PB e ILE na realização de aprendizes brasileiros a partir de uma 

perspectiva multirepresentacional, que envolve a teoria dos SACs, FU e ME. Com isso 

lidamos com a seguinte pergunta-problema: de que maneira a experiência de uso 

influencia a construção da interfonologia do PB-ILE por aprendizes brasileiros? A 

hipótese básica de nossa pesquisa, por sua vez, foi de que a construção da 

interfonologia do PB-ILE por aprendizes brasileiros é influenciada pela experiência de 

uso, ou seja, pela maior exposição às frequências de padrões sonoros no ILE.  

Reunimos na fundamentação teórica a visão sobre SACs em meio à aquisição 

do ILE (PIERREHUMBERT, 2001; CAMERON, 2003; LARSEN-FREEMAN, 2008), a 

Fonologia de Uso e o Modelo de Exemplares (GOLDINGER, 1996, 1998; JOHNSON, 

1997; BYBEE, 2001; 2002; 2008; BECKNER, 2010). Na sequência, descrevemos as 

teorias que relacionam os sistemas vocálicos, bem como as vogais tônicas do PB 

(CAGLIARI, 1981; CRISTÓFARO-SILVA, 1999; CAMARA JR, 2008) e do inglês 

(SELINKER, 1972; CRYSTAL, 1987; 2000; SADE, 2009) do ponto de vista da teoria 

das Vogais Cardeais (CRISTÓFARO-SILVA, 1999; 2003; 2005; 2006; 2007). Por fim, 

encerramos o aporte teórico com aspectos da interfonologia PB-ILE (BAPTISTA, 

2000; RAUBER, 2005; BARBOZA, 2008; DOMINGOS, 2012; MIRANDA, 2012; LIMA 

JR, 2014; RAMIRES, 2016) e implicações da fonética acústica para este trabalho 

(FANT, 1960, KENT; READ, 2015).   

A metodologia da pesquisa foi baseada em experimentos do PB e ILE. 

Realizamos apenas um experimento no PB, que foi crucial para a comparação com 

os dados do ILE. Os Experimentos PB1 e ILE1 consistiram respectivamente numa 

leitura dirigida pelo uso de frases-veículo contendo diversos itens lexicais. Enquanto 

o ILE2 consistiu na verbalização de instruções de direção em meio a um mapa 

contendo lugares que deveriam ser direcionados através das ruas e avenidas cujos 

itens lexicais foram recortados e analisados separadamente. Além disso, as 

informantes responderam um questionário, em apêndice, contendo informações 

acerca de suas práticas de aquisição do ILE fora do contexto de sala de aula.  
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Em relação às variáveis independentes, a variável Experimentos tinha como 

hipótese a tendência de que os resultados dos experimentos ILE1 e ILE2 fossem 

diferentes um do outro devido ao fato de um focar na leitura e outro no role-play. Em 

meio à análise de duração, as vogais do PB i-ɛ-u apresentaram distinção significativa 

em relação às vogais do ILE. As análises estatísticas de duração das vogais do ILE 

apontam para a maioria das realizações com valores não significativos. Identificamos 

que os dados apontaram para a emergência de novas categorias vocálicas. O par 

vocálico ɛ-æ obteve resultado inesperado no experimento ILE2, onde a vogal 

esperada como sendo mais breve foi realizada com maior duração do que a vogal 

tradicionalmente mais longa. Por fim, a análise dos experimentos em relação à 

distância euclidiana indicou que o par æ-ɛ foi significativamente mais desafiador para 

as informantes no experimento ILE1, enquanto o ILE2 apresentou maior facilidade na 

realização do par ʊ-uː. Enquanto o indicativo relativo às realizações inesperadas, ou 

RNP, identificou maior dificuldade com os sons das vogais posteriores. De modo geral, 

essa variável não foi suficiente para comprovar as variações nos resultados 

estabelecidos, haja vista que aspectos tais como a quantidade de amostras não 

compatíveis, podem ter influenciado na categorização dos dados.  

Em se tratando da variável Nível de proficiência, foi refutada a hipótese que 

sugeria que aprendizes de níveis avançados sofreriam menor influência da gramática 

fonológica do PB na realização das vogais do ILE do que aprendizes iniciantes. Isso 

porque as realizações de nossas informantes apresentaram pouca variação ao 

comparamos os dois níveis de proficiência. A maioria das participantes desta pesquisa 

não realizou a diferença de duração de cada par vocálico do ILE. Os testes estatísticos 

indicaram diferenças significativas apenas em relação ao grupo A.E. na realização do 

par posterior. Em relação aos valores de F1 e F2, os resultados estatísticos indicaram 

que apenas as vogais posteriores apresentaram diferença significativa entre os grupos 

de nível inicial e avançado. Os dados indicaram que o nível de proficiência não foi 

suficiente para atestar o conhecimento da gramática fonológica do ILE entre as 

informantes desta pesquisa.  

A variável Indivíduo apresentou a hipótese de que de que cada indivíduo 

apresenta suas particularidades de construção da fonologia do ILE, conforme teoria 

dos SACs. Essa variável foi a mais complexa em meio às outras, isso porque cada 

indivíduo apresentou particularidades diferentes, em contextos diferentes. As 
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informantes do grupo A.E., como o caso de A8, que costuma estudar fora do contexto 

de sala de aula, ainda obteve dificuldades em realizar os padrões da LE. Assim como 

informantes do grupo B.E., como A16, que raramente estudava em casa, teve 

melhores resultados e, portanto, não houve como medir esses aspectos em meio às 

realizações mais próximas ao alvo. Considerando os níveis de proficiência, muito 

embora a tendência seja que os níveis avançados realizassem menor número de 

RNP, as informantes A10 e A6 possuem maior índice de RNP do que as informantes 

B2, B4 e B5, por exemplo. É preciso considerar que a idade pode ter influenciado no 

desempenho dessas informantes, uma vez que as alunas iniciantes possuem maior 

idade que as avançadas do grupo A.E. Enquanto as informantes do grupo B.E., com 

média de idade semelhante, obtiveram um resultado mais esperado.  

Ao confrontarmos as respostas do questionário com as realizações das 

informantes, identificamos comportamentos não-lineares. A informante B3, por 

exemplo, raramente estuda pronúncia e raramente pratica conversações em inglês 

seja com outros aprendizes ILE seja com nativos. Já a informante A7 estuda pronúncia 

na maioria das vezes, além de praticar conversação em inglês com falantes nativos 

da língua. No entanto a estudante B3 consegue realizar duração dos pares vocálicos 

æ-ɛ e uː-u mais próximo da LE do que a estudante A7. O indivíduo enquanto SAC 

comporta-se de modo não-linear, logo é instável e imprevisível, sendo o efeito ou 

realizações desproporcionais à(s) causa(s) ou razão(ões) para tais condutas. Por isso, 

não se sabe a medida exata de tempo ou de práticas necessárias para que cada 

indivíduo adquira a gramática fonológica do ILE, fazendo com que essa variável seja 

tão complexa para a pesquisa. Dessa forma, a hipótese de que cada indivíduo 

apresenta particularidades em meio à construção da fonologia do ILE, foi confirmada.   

 A experiência de uso foi associada ao método de aprendizagem de cada 

grupo, sendo A.E. (Alta Experiência de Uso) associada ao método Audiolingual e B.E.  

(Baixa Experiência de Uso) ao método Comunicativo. A hipótese da variável 

Experiência de Uso, de que o grupo A.E. realiza com maior acurácia os padrões da 

lLE, foi refutada. Isso porque, em meio à análise, foi possível observar que os 

resultados sofreram influência de outras variáveis, como a faixa etária. Observamos 

que não houve diferença significativa entre os grupos A.E e B.E. Os dados indicaram 

que as informantes do grupo A.E, especialmente as informantes de nível avançado, 

apresentaram maior índice de RNP. Já em termos de duração, a análise estatística 
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indicou que apenas no caso do par æ-ɛ a diferença entre os grupos foi significativa. 

Os resultados foram inesperados uma vez que os informantes iniciantes apresentam 

baixa exposição à língua em ambos os grupos neste caso.  Em relação aos valores 

de F1 e F2 em ambos os grupos, os dados indicam diferença apenas no par posterior 

do ILE. Concluímos que o conjunto de dados deste estudo não foi suficiente para 

constatar a sua influência da variável E.U. sob as realizações das informantes.  

Em relação à variável Frequência de ocorrência identificamos a tendência 

pela maior duração das palavras de alta frequência, no entanto a diferença foi não 

significativa. Com base na fonologia de uso, esperava-se que houvesse maior 

diferença entre as palavras de alta e baixa frequência, uma vez que a cada uso 

determinados exemplares se fortalecem. Logo, a hipótese de que palavras de maior 

frequência teriam maior distinção em meio às palavras de menor frequência, foi 

refutada. As conclusões foram pertinentes para uma melhor compreensão do detalhe 

fonético de falares do PB e sua influência no percurso de construção da fonologia do 

ILE dos aprendizes.  

Por conseguinte, a variável item lexical foi analisada, e os resultados 

indicaram que as vogais posteriores sofreram maior incidência de RNP, nas palavras 

put e suit, mais especificadamente. Em relação à duração, todos os resultados foram 

absolutamente não significativos. O estudo tinha por hipótese alguma variação, no 

entanto isso não ocorreu. Em relação aos valores dos formantes, a análise estatística 

indicou a existência de diferença significativa entre as realizações do par alto anterior, 

tanto no eixo F1 quanto F2. As vogais média-baixa tiveram diferença significativa 

somente no eixo da anterior-posterior. Observamos maiores dificuldades na 

realização do par vocálico posterior, sobretudo em relação a vogal ʊ sendo confundida 

com as características da vogal ʌ do ILE. A vogal uː, por sua vez, teve análise 

prejudicada pelo pequeno número de ocorrências, ainda assim a observação não 

indicou diferença nos eixos de F1/F2. Os valores são relativamente maiores do que 

os do padrão da língua alvo. Concluímos que a hipótese de que palavras diferentes 

apresentam níveis de acurácia diferentes do ILE foi refutada. Isso porque a maioria 

dos resultados apresentou diferenças não significativas.   

 O paradigma complexo rejeitou o conceito de gramática baseada na 

aplicação de regras, muito comum nos modelos linguísticos tradicionais. Estudos 
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envolvendo a questão da gramaticalização numa visão emergentista (BYBEE, 2010) 

indicaram que a gramática era construída a partir de habilidades cognitivas gerais, 

como a categorização, o chunking, a analogia e a memorização. Tais habilidades, 

juntamente com a repetição em muitos eventos de troca linguística, emprestaram à 

gramática um caráter emergente do uso (BECKNER et al, 2009).  

Em relação ao nosso estudo, concluímos que o ILE é um SAC, e que, 

portanto, a interfonologia do PB-ILE deve ser considerada um fator emergente na 

realização das aprendizes. Partindo desse conceito, identificamos fatores relevantes 

para pesquisas futuras, como as condições iniciais de cada indivíduo, bem como 

abranger diversos outros componentes que não foram considerados nesta pesquisa, 

à exemplo do tempo e dinâmica de estudos praticados por cada indivíduo. A 

perspectiva da FU nos permitiu investigar alguns fenômenos, como o de criação de 

novas categorias vocálicas, com isso foi possível comprovar a influência de aspectos 

relacionados ao uso na LE, uma vez que consideramos aprendizes de ILE e não 

aprendizes de Inglês como Segunda Língua (ISL).   

A faixa etária das participantes pode ter influenciado nos resultados, uma vez 

que comparamos os contextos de exposição à língua em meio às condições iniciais 

de aprendizagem. O método de ensino pode ser voltado para as práticas dentro e fora 

de sala de aula, haja vista que a dinamicidade em meio ao perfil das informantes 

propõe um estudo longitudinal. Além da diversidade de fatores que podem ter 

influenciado no percurso de aquisição dos aspectos fonológicos da língua, como as 

atividades envolvendo pares mínimos ou representações fonéticas das vogais em 

contextos de sala de aula, entre outros.  

Diversas questões surgiram durante a realização deste estudo, mas não 

puderam ser aprofundadas devido à limitação de tempo de realização da pesquisa. 

Implicações pedagógicas pertinentes à aquisição de ILE e aos sons vocálicos em meio 

aos contextos de produção de alta e baixa experiência de uso devem ser 

consideradas. Primeiramente, nosso estudo aponta para a relevância da experiência 

de uso na construção da gramática fonológica do ILE, no entanto esse aspecto indicou 

pouca influência nas realizações das informantes. Apresentamos a hipótese de que, 

muito embora tenhamos selecionado dois métodos de ensino do ILE como base, as 

diversas formas com que essas informantes são expostas ao idioma fora do contexto 
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de sala de aula revelam práticas diferentes e divergentes das abordagens de ensino 

que optamos. Além disso, considerando a teoria dos SACs, não há como prever o 

momento em que a percepção de determinadas características vocálicas ocorre no 

percurso de aprendizagem do ILE. Todavia, observamos a emergência de novas 

categorias vocálicas, o que significa dizer que as informantes de alta experiência de 

uso conseguem perceber diferenças entre as vogais do PB e do ILE.  

Outro possível desdobramento de pesquisas envolvendo a duração de sons 

do ILE seria o estudo da duração das vogais quando seguidas por consoante vozeada 

ou desvozeada em posição de coda. Seria importante observar se os dois sons 

permanecem sem apresentar diferenças significativas de duração dentro de contextos 

fonéticos não analisados aqui. Temos por hipótese que a frequência de tipo pode ter 

um papel mais relevante na aquisição de línguas estrangeiras do que a frequência de 

ocorrência. Uma pesquisa focada exclusivamente na questão da frequência de tipo 

pode vir a confirmar a hipótese.  

Enquanto a hipótese básica do trabalho de que a construção da interfonologia 

do PB-ILE por aprendizes brasileiros é influenciada pela experiência de uso, ou seja, 

pela maior exposição às frequências de padrões sonoros na língua alvo, não 

obtivemos resultados suficientes para comprová-la. A variável E.U. foi vista pela ótica 

do método de aquisição do ILE, no entanto é possível que a exposição à língua alvo 

pode estar em diversas modalidades e práticas de aquisição/aprendizagem do ILE, 

que não foram envolvidas nesta pesquisa.  

Assim, esta pesquisa teve como propósito contribuir para a literatura 

envolvendo estudos relacionados à interfonologia vocálica do PB-ILE, considerando a 

experiência de uso, em virtude de investigar a influência de padrões recorrentes na 

construção fonológica do ILE. Além disso visamos contribuir para o desenvolvimento 

dos estudos em fonética e fonologia em nossa Universidade de origem, bem como 

constitui, quiçá, o embrião de uma pesquisa mais ampla a ser desenvolvida em nível 

de doutorado, envolvendo as realizações das vogais iː, ɪ, ɛ, æ, e, ʊ e uː do ILE em 

relação às categorias prototípicas i, ɛ e u do PB, respectivamente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Caríssimo(a) estudante de inglês língua estrangeira, 

Você está convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que busca estudar 
as características da fala em segunda inglesa por brasileiros. Este estudo visa a 
contribuir ao ensino de língua inglesa, uma vez que os dados coletados poderão servir 
para a reflexão e melhora das práticas de ensino, adequando-os às necessidades dos 
alunos brasileiros aprendizes do idioma e, também, contribuindo para o ensino de 
línguas de modo geral. 

Caso você aceite participar da pesquisa, você irá (I) ler e assinar este termo 
de consentimento, (II) responder um questionário que busca compreender melhor seu 
perfil como aprendiz da língua inglesa e (III) realizar experimentos fazendo uso do 
português e do inglês língua estrangeira. Os experimentos serão gravados em 
arquivos de áudio. 

Os riscos ou desconfortos associados à sua participação são mínimos, 
limitando-se a possível cansaço mental, nervosismo e ansiedade ao efetuar as 
gravações.  Para minimizar essa situação, você poderá optar por fazer pequenas 
pausas durante o procedimento de coleta. As informações fornecidas e o material 
coletado serão absolutamente confidenciais e não haverá identificação nominal dos 
participantes, nem divulgação de quaisquer informações que podem revelar sua 
identidade. Você poderá, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa, 
informando os pesquisadores de sua decisão, a fim de que eles não utilizem mais 
seus dados.  Além do mais, asseguramos que esta pesquisa está submetida aos 
critérios da Resolução 466/12 e suas complementares, que envolvem questões de 
ética em pesquisa com seres humanos. 

A participação nesta pesquisa não acarreta, de forma alguma, em prejuízos ou 
em privilégios. Se houver quaisquer dúvidas referentes ao seu desenvolvimento, os 
pesquisadores estarão à disposição para esclarecimentos através dos contatos 
dispostos abaixo.  

Se você estiver de acordo em participar desta pesquisa, assine no espaço abaixo. 
Eu, _____________________________________________________, Carteira de 

Identidade (ou passaporte) número _______________________, concordo em 

participar deste estudo e autorizo o pesquisador a utilizar os dados por mim 

fornecidos. 

__________________________________ 
Assinatura do Participante 
Mossoró-RN, ____ / ____/ ______ 
 
Contatos: Profº Dr. Clerton Barboza, clertonluiz@gmail.com, (84) 98811-1306, 
Campus Central, Av Antonio Campos, S/N, PPCL-FALA-UERN. 

mailto:clertonluiz@gmail.com
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Andréa Moniky Morais de Freitas Diniz, andreammfd@gmail.com, (84) 99108-1542; 
Campus Central, Av Antonio Campos, S/N, PPCL-FALA-UERN.  
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APÊNDICE B  

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETAR DADOS BIOGRÁFICOS E SOBRE A 

APRENDIZAGEM E USO DE LÍNGUAS 

 

Prezado (a) participante, 

Este questionário visa somente a obter informações que serão utilizadas para 

direcionar a análise de dados desta pesquisa. Sob nenhuma hipótese sua identidade 

será revelada, como também não serão divulgadas quaisquer informações que 

possam identificar você. Solicitamos informar nome, e-mail e telefone somente para 

que, no caso de necessitarmos de alguma informação adicional, possamos entrar 

em contato posteriormente. 

 

Parte I – Informações pessoais 

1. Nome: _______________________________________________________. 

2. Idade: _____.   3. Sexo: FEM ❑   MASC ❑  4. Celular: __________. 

5. E-mail: _______________________________________________________.  

6. Está matriculado em algum curso de inglês? Sim ❑ Não ❑ 

6.1 Em caso afirmativo, qual é o curso e o nível? 

_______________________________________________________________. 

 

Parte II – Exposição à Língua Inglesa 

7. Você já estudou inglês?   Sim ❑ Não ❑ 

8. Se sim, onde? (Marque quantas opções desejar) 
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Pré-escola ❑  Ensino Fundamental ❑     Ensino Médio ❑     Escola particular 

❑  

Outro: __________________ ❑ 

 

9. Por quanto tempo estudou Inglês? 

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 

Pré-escola   ❑  ❑   ❑   ❑ 

Ensino Fundamental ❑  ❑   ❑   ❑ 

Ensino Médio ❑  ❑   ❑  ❑ 

Escola Particular ❑  ❑   ❑   ❑ 

Outro   ❑  ❑   ❑   ❑ 

9.1 Se estudou Inglês por mais de 4 anos,  indique o local e o número de anos 

durante os quais estudou Inglês: 

_______________________________________________________________. 

10. Com que frequência você normalmente estudava...? 

 Na maioria das aulas Algumas vezes Raramente ou nunca       

Gramática   ❑    ❑      ❑     

Leitura  ❑    ❑      ❑     

Escrita  ❑    ❑    ❑     

Conversação  ❑    ❑      ❑     

Atividades de audição  ❑    ❑      ❑     

Pronúncia  ❑    ❑      ❑     

 



176 
 

11. Com que frequência, você:   

Sempre  Algumas vezes Raramente ou nunca 

a) Ouve músicas em Inglês? ❑    ❑    ❑   

b) Canta músicas em inglês?❑    ❑    ❑  

 

Sempre  Algumas vezes  Raramente ou nunca 

c) Traduz músicas?  ❑    ❑    ❑  

d) Assiste a filmes em Inglês?❑    ❑    ❑  

e) Assiste a programas de TV em inglês? ❑  ❑    ❑  

f) Estuda Inglês em casa?  ❑   ❑    ❑  

12. Você já esteve em algum país onde o Inglês é falado como língua materna ou 

oficial?  

Sim ❑ Não ❑ 

12.1 Se sim, qual país? ______________________. 

12.2 Por quanto tempo você permaneceu neste país? ___________________. 

12.3 Você frequentou aulas de Inglês enquanto esteve neste país?  

Sim ❑ Não ❑  

12.4 Se você frequentou aulas de Inglês fora do Brasil, forneça algumas informações 

sobre o curso que frequentou (carga horária semanal, habilidades estudadas etc). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13 Você participou de algum curso ou oficina sobre a pronúncia da língua inglesa? 
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Sim ❑ Não ❑ 

13.1 Se sim, por quanto tempo aproximadamente? ____________________. 

13.2 Você considera que esse curso contribui para sua aprendizagem? Explique. 

___________________________________________________  

13.3 Você já teve ou tem contato frequente com falantes nativos de língua inglesa? 

Com qual frequência e por quanto tempo? 

_________________________________________________________. 

  

Parte III – Conhecimento de línguas estrangeiras 

14. Você fala alguma língua estrangeira?  Sim ❑ Não ❑ 

14.1. Se você fala alguma língua estrangeira, qual língua fala? _________________. 

14.2 Com que frequência você fala essa língua?  

Frequentemente ❑  Algumas vezes ❑ Raramente ❑ 

14.3 Com que frequência você escreve nesta língua (em meio virtual, no contexto 

acadêmico etc)?  

Frequentemente ❑  Algumas vezes ❑  Raramente ❑ 

14.4 Caso fale essa língua, com quem você fala? 

Falantes nativos da língua ❑    

Outros brasileiros ❑  

Falantes de outras línguas que usam o a língua estrangeira para se comunicar ❑ 
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14.5 O quão bem você: 

a) Entende essa língua?     Muito bem ❑  Bem ❑    Razoavelmente ❑   Não entendo 

❑ 

b) Fala essa língua?  Muito bem ❑  Bem ❑     Razoavelmente ❑  Não falo ❑ 

 

15. Se houver, acrescente quaisquer informações que julgar relevantes à pesquisa e 

que não foram contempladas neste questionário.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos sua colaboração! 

 


