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RESUMO  

 

O presente trabalho explora o papel da consciência fonético-fonológica no aprendizado de 

uma língua estrangeira (LE), considerando-a uma importante ferramenta a fim de auxiliar o 

aprendiz no desenvolvimento de hábitos articulatórios, entonação, ritmo, análise e produção 

dos sons da língua que almeja adquirir. A realização desta pesquisa fundamenta-se em 

estudos que legitimam a conscientização fonético-fonológica para o ensino/aprendizagem 

de LE. Averiguou-se, também, como se dá a sua inserção nos materiais didáticos disponíveis 

para a rede pública de ensino. Como corpus de análise, selecionamos as coleções Alive High, 

da Editoração SM, e Learn and Share in English, produzido pela Editora Ática, 

disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para o ano letivo de 

2018. Procuramos observar como o componente comunicativo oral é tratado no decorrer das 

atividades propostas como meio de desenvolver a pronúncia do aprendiz que deseja estar 

apto para uma comunicação inteligível na língua alvo. Nesta análise, focamos nossa atenção, 

primordialmente, em como as obras abordam, em que número e de qual maneira, os 

elementos fonéticos e fonológicos, além de verificar se os aspectos e exercícios são de real 

relevância para guiar o aprendizado e a conscientização dos alunos de LE. Como resultado 

observado por meio da análise quantitativa e qualitativa, demonstramos os recursos e o 

avanço das coleções de livros didáticos (LD) analisadas em relação ao que foi descrito por 

diferentes autores, a exemplo de Bauer e Alves (2011), Brawerman-Albini e Kluge (2011); 

Hashimoto e Neto (2018), Tucunduva (2014), Xavier e Urio (2006), sobre a pouca instrução 

sobre a oralidade e os aspectos fonético-fonológicos. Apresentamos, ao final de nosso 

estudo, que ambas as coleções se destacam pelo espaço dedicado ao trabalho com a 

pronúncia e que há um número expressivo de atividades que visam à conscientização nos 

níveis silábico, intrassilábico e fonêmico. Os materiais analisados cumprem com os aspectos 

de ensino comunicativo, além disso, é importante destacar que os livros da coleção Alive 

High e Learn and Share in English consideram um elemento imprescindível quando se trata 

de ensino de LE: o fato de eles serem pensados e destinados para as peculiaridades de alunos 

brasileiros aprendizes de língua inglesa no Brasil. 

 

Palavras-chave: Consciência fonético-fonológica; Ensino da pronúncia; Aprendizagem de 

língua estrangeira; Livro didático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study approaches the role of phonetic-phonological awareness in foreign language 

learning as an important tool to help develop the learners’ articulatory habits, intonation, 

rhythm, analysis and sound production in the target language. The accomplishment of this 

research is based on studies that legitimate the phonetic-phonological awareness for the 

foreign language teaching/learning. We investigated how this aspect is inserted in teaching 

materials available for the public school system. For the analysis corpus we selected the 

collections “Alive High”, from Editoração SM, and “Learn and Share in English”, 

produced by Editora Ática, which are provided to schools by the National Textbook Program 

(Programa Nacional do Livro Didático – PNLD), for the 2018 school year. We observed 

how the oral communicative component is handled, in the activities proposed as a way to 

develop the pronunciation for the student who wishes to be able to communicate clearly in 

the target language. In this analysis we focused, primarily, in how the books approach the 

phonetic and phonological elements, observing the amounts and manners it happens. 

Besides that, we verified if the aspects and exercises are really relevant to guide students’ 

foreign language learning and awareness. The results observed through a quantitative and 

qualitative analysis  demonstrate the resources and progress of the textbook collections 

analyzed  in relation to what has been presented by different authors such as Bauer and 

Alves (2011), Brawerman-Albini and Kluge (2011); Hashimoto and Neto (2018), Tucunduva 

(2014), Xavier and Urio (2006), about the little instruction that is given about orality and 

phonetic-phonological aspects. At the end of our study we present that both textbooks stand 

out for the space addressed to work with pronunciation and that there is an expressive 

number of activities that aim to bring awareness in syllabic, inter syllabic and phonic levels. 

The materials analyzed fulfill the communicative teaching aspects and, beyond that, it is 

important to highlight that the textbooks from “Alive High” and “Learn and Share in 

English” collections consider the fact that they are made and destined to the peculiarities of 

Brazilian English language students in Brazil as an essential element for the foreign 

language teaching. 

 

Keywords: Phonetic-phonological awareness; Pronunciation teaching; foreign language 

learning; Textbook. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.  Palavras iniciais 

 

“não é o som em si, e nem toda a gama 

de sons possíveis, que interessa ao 

lingüista. Ele está interessado nos 

sons produzidos pelo aparelho 

fonador humano, na medida que estes 

desempenham um papel na língua” 

(LYONS, 1987). 

 

 

A capacidade humana em produzir sons e organizá-los em sequências significativas 

dentro de cada língua é um fascinante campo de estudos. A linguagem verbal e a forma como 

ela é gerada, as estruturas que a sustentam, os mecanismos da ação motora oral que 

sinuosamente trabalham/regem os meandros para a formação e sua combinação de fonemas 

na produção dos sons são um dos muitos feixes de luz dispensados pelos vários campos de 

estudos de base linguística. Embora saibamos que as produções sonoras contenham 

conotação social significativa, não são todos os sons produzidos pelos humanos que servem 

para os propósitos linguísticos. Pigarros, assovios, estralar da língua, ranger dentes são 

exemplos ilustrativos de significado social ideológico/cultural, assim como se tratando da 

discursividade gestual, ou seja, gestos físicos realizados a fim de emitir uma mensagem, mas 

que não possuem a qualidade de segmentação e combinação com outros sons com propósito 

de gerar palavras, estruturas linguísticas. Como dito por Lyons, “não é o som em si, e nem 

toda a gama de sons possíveis, que interessa ao lingüista. Ele está interessado nos sons 

produzidos pelo aparelho fonador humano, na medida que estes desempenham um papel na 

língua” (LYONS, 1987, p. 71).  

Quando focalizamos teorias e explicações que tentam desvendar e/ou descrever como 

acontece esse processo característico do ser humano relacionado à faculdade da linguagem, 

temos acesso à Teoria Gerativista, uma corrente de estudos da ciência da linguagem, 

proposta por Chomsky, no final dos anos 50, que pressupõe ser a linguagem humana uma 

capacidade de origem biológica e cognitiva, estruturada a partir de processos mentais, sendo 

descrita como um dispositivo inato ao ser, orientado por meio de uma gramática (gramática 

tomada em uma perspectiva ampla, que trata de regras que englobam o funcionamento do 

sistema linguístico), um conjunto de regras estruturais a qualquer sistema linguístico, que 
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garante aos indivíduos, estando eles em adequadas condições neurofisiológicas e 

psicossociais, a faculdade da linguagem, ou seja, a sua expressividade por meio da fala 

(CHOMSKY, 1980, 1957; KENEDY, 2008, 2013; SCHWINDT, 2017).   

Como dissemos, a habilidade em se expressar oralmente é uma das características 

que definem e, ao mesmo tempo, distinguem a linguagem humana dos outros sistemas 

simbólicos de comunicação, apresentando-se como uma capacidade segmentável em várias 

unidades, limitados para cada língua, e que dispõem da possibilidade de recombinação com 

intenção de expressar ideias e significados diversos (ROBERTO, 2016; RIZZATTI, 2002). 

O conteúdo sonoro dessas sequências, ao serem combinadas e arranjadas linearmente, 

expressam sua função de caráter distintivo e, a mudança de apenas um elemento sonoro desse 

conjunto, resulta na alteração de significado em uma palavra. Essa mudança pode ser de 

ordem, apagamento, adição, substituição, entre outros processos. Callou e Leite (2009) 

dizem que distinguimos “parte” de “arte” porque, na primeira, temos a presença do fonema 

“p”, que se faz inexistente na segunda. Em “Roma” e “amor” é a ordem em que se encontram 

os segmentos que possibilita a diferenciação entre os vocábulos e, por consequência, a 

mudança de sentido.  

A fala humana é uma característica própria ao homem, é ela que organiza nossas 

relações e contatos linguísticos com outros sujeitos e, por suas características que se 

estruturam dentro de cada uma das várias línguas existentes no mundo, necessitam de 

atenção ao serem empregadas nas mais diferentes situações comunicativas, inclusive, 

quando é necessária a utilização de idiomas seletivamente durante, por exemplo, uma 

coversa com pessoas de um idioma diferente de nossa língua materna. É durante essas 

situações de contato e trocas linguísticas entre diferentes idiomas que Callou e Leite (2009) 

alertam para a necessidade de distinção entre fonemas que compõem o nosso idioma nativo, 

no caso o Português, dos que integram outra língua. Desta forma, entende-se essa situação 

retratada com um dos pontos imprescindíveis de atenção na comunicação com pessoas de 

idiomas nativos distintos.  

 A comunicação efetiva entre estes falantes é um dos motivos que faz com que, 

atualmente, a crescente expansão e trocas com diferentes culturas requisitem a procura pela 

aquisição1 de mais de um idioma, devido ao interesse e à necessidade que o trabalho, a 

                                                           
1 Com base em Ellis (1997) e em Gass (1989) que preferiram não fazer uma distinção entre os termos 

“aquisição” e “aprendizagem” de L2, inclusive usando-os intercambiavelmente, não adotaremos a distinção 

entre os termos formulados por Krashen (1982). Krashen, ao tecer sua reflexão a respeito desses termos, adotou 

uma distinção entre o termo “aquisição”, que, segundo ele, refere-se a um processo natural, informal, 
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tecnologia, a abertura de fronteiras, de viagens, de comunicação entre as pessoas, de 

possibilidades de aprendizagem, conhecimento literário, evolução individual e coletiva 

acabam exigindo. As aulas de língua estrangeira (doravante LE), tanto na rede de ensino, 

quanto em cursos particulares, começaram a se firmar dentro de um pré-requisito de ensino 

formal que visa desenvolver indivíduos atentos à demanda global pela aquisição e 

importância de falar mais de um idioma (BERNARDO, 2017; LACOSTE, 2005). O 

principal objetivo de um aprendiz de LE ao iniciar sua caminhada na aquisição de um novo 

idioma é, muitas vezes, a produção oral, ou seja, saber utilizar a fala para se comunicar na 

língua que está aprendendo, mas é importante que esse saber adeque-se à língua-alvo, ou 

seja, é importante que se adquira a competência comunicativa nessa nova língua visando se 

comunicar efetivamente. 

Desde muito cedo, e nas mais variadas ocasiões, temos a necessidade de manusear 

informações em outros idiomas, principalmente na língua inglesa, utilizada como um idioma 

global. São muitos os fatores que fazem com que ela seja uma das principais facetas de 

comunicação universal e, por isso, escolhemos trabalhar com ela por ser o idioma de maior 

comunicabilidade na atualidade, constituindo-se como um meio de diálogo internacional, 

além de ser descrita como uma língua de contato entre as pessoas de diversas culturas e 

países, conforme podemos observar nos estudos de Kumaravadivelu (2005, 2006, 2008) e 

Lacoste (2005, p. 8), que caracterizam o inglês como a “língua da globalização”. 

Consideramos, em nosso estudo, a concepção de língua nesse cenário de globalização e as 

implicações que esse fato reflete ao ensino de LE.  

Perter Roach (2000), em seu livro/guia que trata sobre o ensino de pronúncia de 

língua inglesa, diz que um bom discurso pode ser definido como uma forma de falar que seja 

claramente inteligível entre os falantes. Nessa perspectiva, o autor faz um adendo sobre o 

que seria uma boa ou má fala e que isso não se associa diretamente ao sotaque, mas sim à 

capacidade de se comunicar efetivamente, ou seja, entender e se fazer compreendido pelo 

seu interlocutor. O autor reconhece o uso de inglês e a sua importância globalmente, tratando 

a questão do sotaque como uma característica que advém de nossa cultura, dos nossos 

hábitos e costumes de um falante de LE que possui uma primeira língua (L1), como, também, 

outra L2, o que acaba por adicionar marcas à nossa constituição linguística. Dessa forma, 

                                                           
subconsciente de aprendizagem assemelhável à aquisição de língua materna. Já o termo “aprendizagem”, 

segundo o autor, é um processo analítico, consciente como o que ocorre em sala de aula. Porém, adotaremos a 

visão de Ellis (1997) e Gass (1989), que os tomam como cognitivos, mas sendo uma continuidade a depender 

da situação ou do contexto em que se atribua a definição dos termos. 
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Roach (2000) desenvolve seu guia de ensino da pronúncia por meio dos conhecimentos com 

a interface entre a fonética e da fonologia com o “ the goal is to develop the learner´s 

pronunciation to enable effective communication” 2 (ROACH, 2000, p. 6). 

Assim como Roach (2000), Jenkins (2007) e Celce-Murcia, Brinton, Goodwin 

(1996) salientam que o ensino da pronúncia não tem o objetivo de transformar os aprendizes 

em falantes nativos da LE que está aprendendo, já que seria um objetivo, até certo ponto, 

irreal, mas, sim, facilitar o processo comunicativo por meio de instruções sobre como 

proceder na oralidade de uma nova língua com características diversas. É interessante 

ressaltar a discussão que se segue em vários estudos (AQUINO, 2010; SILVA FRAGOZO, 

2017; TAVEIRA; GUALBERTO, 2012) sobre não haver a necessidade do aprendiz de LE, 

no caso do nosso estudo, em específico, voltado ao brasileiro jovem e adulto aprendiz de 

outro idioma, falar como um nativo da língua-alvo, mas é preciso utilizar-se dos meios 

existentes para evitar que possíveis interferências da língua materna possam prejudicar a 

comunicação e limitar o desenvolvimento e a aprendizagem de uma segunda língua (L2)3. 

Jenkins (2007) pontua que o inglês, em um cenário internacional, deve ter como 

objetivo o respeito às diversas variedades da língua ao redor do mundo, focalizando, 

principalmente, em promover a inteligibilidade entre os falantes com propósito de 

estabelecer uma interação efetiva. Pickering (2006, p. 220) menciona Smith e Nelson (1985) 

para explicar a definição em um paradigma tripartido sobre a inteligibilidade, segundo ela:  

 

tripartite definition of intelligibility, the ability of the listener to recognize 

individual words or utterances; comprehensibility, the listener’s ability to 

understand the meaning of the word or utterance in its given context, and 

interpretability, the ability of the listener to understand the speaker’s intentions 

behind the word or utterance (PICKERING, 2006, p. 220).4  

 

Ao observar o que é apontado por Pickering, percebe-se que a inteligibilidade é 

acompanhada por dois outros termos, a compreensibilidade e a interpretabilidade. Para Haus 

(2015, p. 64), esse tripartido auxilia na compreensão do nível de complexidade que gira ao 

redor desse termo, mas, segundo a autora, ao tentar compreender o que é ser inteligível, 

percebe-se que é a pronúncia o principal fator que afeta a inteligibilidade (apud BECKER, 

                                                           
2 Nossa tradução para o trecho: “o objetivo é desenvolver a pronúncia do aluno para permitir uma comunicação 

eficaz” (ROACH, 2000, p. 6).  
3 Utilizaremos nesse trabalho os termos Língua Estrangeira (LE) e Segunda Língua (L2) como sinônimos.  
4 Nossa tradução para o trecho: “definição tripartida da inteligibilidade, a habilidade que o ouvinte tem em 

reconhecer palavras e elocuções individuais; compreensibilidade, a habilidade do ouvinte de entender o 

significado da palavra ou elocução num determinado contexto; e interpretabilidade, a habilidade que o ouvinte 

tem em entender as intenções do falante por trás da palavra ou elocução” (PICKERING, 2006, p. 220).  
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2011, p. 183). Jenkins (2000, 2007) propôs um conjunto das possíveis causas da falta de 

compreensão na oralidade, ou seja, que afetam a inteligibilidade na pronúncia, 

especificamente para falantes brasileiros de inglês como LE.  O resumo desses elementos 

fonéticos são i) O inventário consonantal que, se comparado ao português do Brasil 

(doravante PB), apresenta vários traços distintivos; ii) encontros consonantais (clusters); iii) 

distinção no tempo de duração das vogais; iv) acento tônico; e v) requisitos fonéticos 

(aspiração do /p/, /t/, /k/, que, no inglês, ocorrem em plosivas não vozeadas em sílabas 

tônicas inicias).   

Sendo a pronúncia um elemento importante do aprendizado de uma LE, este estudo 

tem, como objetivo geral, analisar, no decorrer dos capítulos, como apresenta-se o ensino da 

pronúncia, por meio da percepção e produção de aspectos fonético-fonológicos para a língua 

inglesa como LE em duas coleções de livros didáticos (LD)5 para escolas públicas. Dessa 

forma, investigamos/ analisamos as atividades, relacionadas à pronúncia, presentes nos LD 

de LE no que diz respeito à conscientização fonológica do aprendiz em relação à oralidade 

e à percepção. 

 A seguir, listamos alguns dos objetivos específicos:  

 Revisar a literatura acerca do processo de conscientização linguística, 

especificamente a fonológica;  

 Investigar a importância do detalhe da conscientização fonético-fonológica para a 

aprendizagem da língua alvo; 

 Analisar sua inserção nos exercícios e atividades dos livros analisados; 

 Contribuir para a área de ensino da pronúncia no ensino formal de L2. 

 

A consciência fonológica, segundo Rigatti-Scherer (2012,) está ligada à habilidade 

de reconhecer e manipular os sons que compõem a fala, percebendo que a palavra fonológica 

é construída em estruturas que se dão de um todo até a sua separação em sons individuais, 

assim sendo, são partes que podem ser segmentadas e que compõem a fala e estruturam as 

várias línguas do mundo. Ela está ligada à consciência linguística do falante e pode ser 

retratada como “a faculdade humana de pensar a língua como objeto, de analisar os sons da 

fala” (LAMPRECHT, 2012, p. 18).  A consciência fonológica é utilizada por diferentes 

profissionais que trabalham com a aprendizagem, tanto relacionados à fala como à escrita, e 

                                                           
5 Empregaremos a abreviatura de Livros Didáticos como LD, sem fazer distinção entre singular ou plural. 
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constitui-se como um instrumento de intervenção universalmente disponível, passível de 

amadurecimento e, comprovadamente, eficiente (RIGATTI-SCHERER, 2012, p. 16).  

Esses princípios envolvem muito da consciência linguística do falante, ou seja, ele 

está entre o conhecimento imanente da língua e o conhecimento explícito, de modo a tornar-

se reflexivo e sistematizado. A conscientização fonético-fonológica está associada, em um 

número crescente de trabalhos, à língua materna, mas, averiguando o ensino de L2, a 

percepção do aprendiz que passa a orquestrar dois sistemas linguísticos distintos, ou seja, 

além de pensar e manipular conscientemente sua produção oral na L2, o aprendiz necessita 

desenvolver, paralelamente, a reflexão fonológica para que consiga separar os dois sistemas.  

Apesar do déficit de estudos existentes até este momento, atualmente sabe-se da 

importância da conscientização fonético-fonológica dentro do campo de 

ensino/aprendizagem de LE e que muitos pesquisadores (ALVES, 2004, 2012a; ALVES, 

ZIMMER, 2005; ALVES; SILVA JR, 2017; AQUINO, 2010, 2012; AQUINO; 

LAMPRECHT, 2009; CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996; CHAPMAN, 

2003; DURTE, 2017; ECKMAN, 2004; HIRAKAWA, 2007; LAMPRECHT, 2012; 

LEFFA, 1988; LIMA JÚNIOR, 2010, 2011, 2012, 2013; MACHRY  DA SILVA, 2014; 

SCHAEFFER 2012; SILVA, 2004, SILVEIRA, 2019; STEIN, 2011; ZIMMER; ALVES, 

2006) têm voltado seu interesse para a importância desse elemento dentro do ensino 

sistematizado desses componentes. De acordo com as pesquisas desenvolvidas, é importante 

destacar o papel da consciência fonológica dentro das salas de aula com o propósito de 

melhorar a comunicabilidade e a inteligibilidade, aperfeiçoando as habilidades 

comunicativas junto às cognitivas, ao passo que se desenvolve, paralelamente, a 

autoconfiança e a autonomia dos aprendizes no processo de aquisição/aprendizagem da 

língua alvo.   

Observando trabalhos que objetivavam contribuir no entendimento de como o 

elemento comunicativo é encontrado em coleções de livros para o ensino de língua, 

percebemos que uma grande parte dessas pesquisas envolve materiais didáticos destinados 

às instituições privadas e/ou que necessitavam de investimento financeiro para a sua 

aquisição.  Podemos citar, como exemplo, a conhecida coleção New English File da editora 

Oxford. Dentre esses trabalhos que consideram a observação desses elementos nessa coleção 

de livros, destacamos o de Bauer e Alves (2011), Santos e Brawerman-Albini (2013) e Silva 

(2004). Os resultados das investigações revelam que o elemento comunicativo está presente 

nessas coleções de livros, mas que ainda necessita de maiores desenvolvimentos, além, é 
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claro, de formação adequada para os professores que utilizarão esses meios de ensino. Por 

outro lado, um estudo de Silveira e Rossi (2006) com a análise de materiais didáticos 

destinados ao ensino de língua portuguesa como L2, ressaltando pontos específicos para o 

ensino da pronúncia e discutindo conteúdos que contemplam aspectos fonéticos e 

fonológicos, revelam que, em linhas gerais, a análise dos materiais demostrou carência, 

superficialidade, inconstâncias e limitações. As autoras elencam alguns pontos que são 

fundamentais para o entendimento dos resultados. O primeiro deles é em relação ao déficit 

na formação docente que, em um ciclo, forma professores que não ensinam e/ou não se 

sentem capazes de fazê-lo e alunos que não se interessam pelo aprendizado da pronúncia. 

Em segundo lugar, Silveira e Rossi (2006) consideram que os autores dos materiais 

didáticos, de forma especial as editoras, não demonstram preocupação em produzir materiais 

didáticos que atendam essa demanda de um tratamento mais adequado à pronúncia. 

Silveira (2004) e Silveira e Rossi (2006) ressaltam que são poucos os casos em que 

o ensino de pronúncia é destacado nos materiais de ensino de LE de maneira geral e que, 

quando é encontrada, figura isoladamente das outras estruturas, sendo, predominantemente, 

descritiva, até mesmo em manuais que seguem o modelo da Abordagem Comunicativa, que 

possui, como uma das principais marcas, o trato com a pronúncia.  

Devido a esse motivo, voltamos nosso foco a uma seara ainda pouco explorada, o LD 

destinado às escolas públicas e como os aspectos da conscientização fonético-fonológicos 

são, neles, encontrados. Por meio de um levantamento prévio em portais de pesquisas e de 

produção científica, foi localizado apenas um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TUCUNDUVA, 2014) que investiga como os aspectos segmental e suprassegmental6, 

assim como a questão da necessidade de se atingir a inteligibilidade da produção oral de 

língua inglesa, abordados nos LD destinados ao ensino médio da rede pública de ensino7. 

Existem outros trabalhos que visam à conscientização fonológica ou à observação de 

materiais didáticos de língua inglesa para a rede pública de ensino, mas nenhum que alie as 

duas.  

                                                           
6 Basicamente, segmentos são unidades simples, chamadas de fonemas, já os suprassegmentos encontram-se 

traços que se estendem por mais de um segmento, como o acento, a entonação e a duração das palavras.  
7 Esse trabalho é de autoria de Luana Íria Tucunduva, orientada pela professora Dr.ª Marcia Regina Becker, e 

apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso à Universidade Tecnológica Federal do Paraná no ano de 

2014. Intitulado “O Ensino de Pronúncia de Língua Inglesa nos Livros Didáticos do Ensino Médio da Rede 

Pública”, esse estudo apresenta o trabalho com a pronúncia nas escolas públicas e como o LD, que é uma 

ferramenta que norteia as atividades desenvolvidas em sala, apresenta esse importante elemento.  
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Assim sendo, objetiva-se, neste estudo, analisar e compreender o quadro do 

desenvolvimento da comunicabilidade por meio da conscientização dos parâmetros 

fonético-fonológicos, bem como se dá a sua inserção nos materiais didáticos destinados às 

escolas públicas, examinando nos LD selecionados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), para o ano letivo de 20188, como o componente comunicativo oral é 

tratado no decorrer das atividades propostas. Nesta análise, focamos nossa atenção, 

primordialmente, em como as obras abordam, em que número e de qual maneira, os 

elementos fonéticos e fonológicos, além de verificar se os aspectos e exercícios são de real 

relevância para guiar o aprendizado e a conscientização dos alunos de LE. 

Isso posto, tomamos como corpus de análise os livros selecionados no PNLD 

destinados ao ensino do Inglês como Língua Estrangeira Moderna (I-LEM). Nessas coleções, 

pretendemos averiguar  i) a presença do componente fonético-fonológico; e ii) as estratégias 

de pronúncia para o aprendizado de língua inglesa. Observando os livros selecionados pelo 

PNLD elegemos, entre os materiais disponíveis para o Ensino Médio, duas coleções de livros 

que se dividem, cada uma, em três exemplares por módulo (1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio). 

Atentamos, neste momento, para o fato de que foi realizada uma primeira sondagem desse 

corpus, observando a sua proposta de conteúdo e atividades para o ensino, além de 

considerarmos questões referentes aos exercícios de pronúncia.  Feita essa primeira 

averiguação das fontes para pesquisa, definimos que os LD Alive High9 da Editoração  SM, 

e  Learn and Shere in English10, produzido pela Editora Ática, são os mais ricos em fontes 

para a exploração à qual nos propomos.  

A análise quantitativa e qualitativa dos LD está fundamentada nos pontos descritos 

abaixo, a fim de aprofundarmos os objetivos anteriormente propostos:   

 Examinar, nos LD selecionados pela PNLD, para o ano letivo de 2018, como o 

componente comunicativo oral é tratado; 

                                                           
8 Mais informações sobre o programa poderão ser encontradas no corpo desse trabalho, especificamente, no 

Capítulo 3. Além disso, o guia completo com todas as obras de ensino de Língua Inglesa estão disponíveis para 

a escolha das instituições de ensino no portal do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

parte do Ministério da Educação, no endereço eletrônico:http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-

livro/livro-didatico/guia-dolivrodidatico/item/11148-guia-pnld-2018. Fonte para pesquisa: BRASIL, 

Ministério da Educação. PNLD 2018: inglês – guia de livros didáticos – ensino médio/ Ministério da 

Educação – Secretária de Educação Básica – SEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretária de Educação Básica, 2017, p. 87. 
9 Corpo editorial: Junia Braga, Magda Velloso, Marcos Racilan, Marisa Carneiro, Ronaldo Gomes e Vera 

Menezes, Editora SM, 2° ed., 2016; 
10 Corpo editorial: Amadeu Marques e Ana Carolina Cardoso, Editora Ática, 1° ed.,2016; 

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-dolivrodidatico/item/11148-guia-pnld-2018
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-dolivrodidatico/item/11148-guia-pnld-2018


27 
 

 Averiguar se as obras abordam elementos de conscientização fonético-fonológica e 

se esses aspectos e exercícios são de real relevância para guiar o aprendizado dos 

alunos na língua alvo;  

 Analisar se os exercícios e atividades dos livros, tomados como corpus, consideram 

o contexto e se atendem à demanda de alunos brasileiros aprendizes de I-LEM.  

Não temos por pretensão adentrarmos às discussões a respeito do conhecimento e 

atuação do profissional da área em relação à aplicabilidade desse recurso didático para a 

aprendizagem de LE, visto não ser esse nosso foco, pois existem muitos fatores associados 

à formação do professor(a) de Letras e à sua prática pedagógica que requerem maiores 

aprofundamentos e um enfoque específico nessa dinâmica analítica. Atentamos para nosso 

total reconhecimento frente ao papel do professor na sua missão em ensinar e a utilizar-se 

desse aspecto na instrução explícita em sala de aula, que diz respeito à aprendizagem de 

aspectos fonético-fonológicos da L2, e de seus processos de interlíngua, elementos 

característicos na aquisição de LE. Fica aberta a possibilidade de novos estudos, tomando 

como base essa faceta, mas em trabalhos futuros.  

Tendo em vista essa situação, é necessário considerar o conhecimento fonético na 

aprendizagem de LE a fim de auxiliar o aprendiz a desenvolver hábitos articulatórios, de 

entonação, ritmo, análise e produção de sons da língua que se almejam aprender. Apesar do 

avanço observado ao elevar o ensino comunicativo a uma categoria digna de reflexões e 

investigações, ainda existe muito a ser pesquisado e a se descobrir nessa área, como forma 

de legitimar a pronúncia como um elemento de importância e com mais oportunidades para 

seu desenvolvimento e utilização dentro das salas de aula. A realização desta pesquisa 

fundamentar-se-á em estudos que legitimam a conscientização fonético-fonológica para o 

ensino/aprendizagem de LE como meio de desenvolver melhor a pronúncia do aprendiz que 

deseja estar apto para a comunicação na língua desejada, principalmente focalizando a língua 

inglesa e a sua globalização.  É com o intuito de contribuir para essa área de estudos que se 

propõe a presente investigação.   

Buscamos responder, por meio de nosso estudo, a esta pergunta: com base na análise 

dos LD de I-LEM; Alive High e Learn and Share in English, destinado ao Ensino Médio, 

em que medida há exercícios de conscientização dos aspectos fonético-fonológicos 

direcionados para o ensino/aprendizagem da pronúnica nas salas de aula da rede pública de 

ensino? Essa pergunta, por nós proposta, almeja ser respondida por meio da observação, 
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análise e discussão das atividades relacionadas à pronúncia presentes nas duas coleções de 

LD, contando, ainda, com os princípios teóricos que embasam a conscientização fonética-

fonológica para o ensino e desenvolvimento da pronúncia, pontuados e discutidos, 

principalmente, no segundo capítulo de nossa dissertação.  

Na sequência, o Capítulo 1 parte do princípio sobre a linguagem humana, 

vislumbrando trilhar o caminho para a sua realização por meio da fala. Assim, trazemos uma 

contextualização acerca dos princípios basilares dos estudos no campo da fonética e da 

fonologia, realizando uma revisão dos pressupostos estruturais de cada ciência, além de 

descrever suas funções. O leitor será conduzido a entender a visão, aqui defendida, de 

interfaces entre fonética e fonologia, com princípios e entendimentos próprios, mas que 

podem e devem ser tomados como interdependentes, pois possuem o mesmo objeto de 

estudo: o som. Além disso, nesse capítulo, é realizado um debate sobre ensino e 

desenvolvimento da pronúncia por meio dos aspectos fonético-fonológicos da LE, 

apresenta-se uma revisão bibliográfica dos conhecimentos produzidos na área com o 

objetivo de explicar o processo para se atingir a inteligibilidade na L2. Pontuamos, ainda, os 

sons de caráter distintivo ao aluno brasileiro falante de língua portuguesa que está em 

processo de aquisição de inglês como L2, ou seja, os sons diferentes que existem entre o 

português e o inglês e que são os pontos que demandam do aprendiz a conscientização 

linguística, sobretudo, desses aspectos. 

O Capítulo 2 possui, como princípio básico, apresentar um compilado de 

conhecimentos, debates e pesquisas voltadas para a conscientização dos aspectos fonético-

fonológicos de alunos aprendizes de L2, especificamente, sobre a língua inglesa, de forma a 

pensar suas necessidades durante esse percurso. Dessa forma, neste capítulo, é possível ter 

contato com as descrições envolvendo a consciência linguística e fonológica, de forma 

inicial, por meio da descrição dos conceitos desse campo de estudo, para que, depois, 

munidos de um suporte teórico, possamos aprofundar, especificamente, a questão da 

conscientização dos conhecimentos fonético-fonológicos na aprendizagem de L2, 

ponderando para a questão da idade na aquisição da LE, pois, como veremos, as pesquisas 

atuais revelam necessária a inclusão desse fator nos estudos a respeito dos processos e 

mecanismos cognitivos no processamento das informações e na aprendizagem de uma nova 

língua.  Concluímos a última seção deste capítulo exibindo algumas pesquisas que 

evidenciam a questão da conscientização fonológica como uma forma de incrementar e 

oportunizar, ao aluno, maior controle e reflexão durante a comunicação na LE.  
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Como nosso objeto de análise são duas coleções de LD distribuídos pelo PNLD às 

instituições públicas após a escolha dos professores e direção pedagógica, consideramos 

oportuno que, na terceira etapa de nosso estudo, possamos abordar questões relacionadas aos 

materiais didáticos de ensino de I-LEM, discorrendo sobre algumas características e visões 

sobre esse elemento característico da educação formal em nosso país e, também, desse 

programa de acesso às obras didáticas. Além da finalidade de conceituar nosso corpus de 

estudo, adentramos em algumas questões sobre como os documentos federais, ligados ao 

Ministério da Educação (MEC), delineiam as ações educacionais e, consequentemente, a 

elaboração dos recursos pedagógicos e a forma de ação do ensino de I-LEM nas escolas 

públicas, sobretudo, voltado para o Ensino Médio.  

A descrição dos aspectos metodológicos, adotados para a realização de nosso estudo, 

está situada no Capítulo 4 e apresenta a natureza, abordagem, objetivos e procedimentos das 

etapas de pesquisa, sobretudo relacionado ao tratamento da fonte de análise, ou seja, os LD. 

Por esse motivo, apresentamos neste capítulo, as características gerais das duas coleções de 

materiais didáticos, seus pressupostos teóricos e metodológicos e uma descrição e discussão 

direcionada à algumas considerações analíticas, em âmbito geral, das obras didáticas Alive 

High e Learn and Share in English, salientando pontos importantes sobre exercícios que 

abrangem o elemento pronúncia e/ou a conscientização destes aspectos.  

Após o detalhamento da forma como procedemos para a realização da análise dos 

materiais de ensino de língua inglesa, iniciamos o Capítulo 5, no qual apresentamos toda a 

análise e discussão das atividades de pronúncia e/ou conscientização dos aspectos fonético-

fonológicos no LD. Este é o capítulo mais extenso de nosso estudo, o qual iniciamos 

apresentando as considerações sobre a análise e discussão dos LD Alive High e Learn and 

Share in English e a descrição dos componentes estruturais, além dos pressupostos teóricos 

metodológicos que os autores/criadores desses livros seguiram em sua elaboração. Após 

iniciarmos a análise e discussão das atividades que compõem cada um dos volumes, 

descrevendo e analisando os níveis de conscientização que cada exercício pode oferecer ao 

aprendiz, apresentamos a seleção dos exercícios como forma de tornar mais explícitas e 

amplas as indicações e, também, no que concerne ao tratamento quantitativo dos dados 

encontrados nos LD. Realizamos a apresentação de tais subsídios por meio de tabelas e 

gráficos, recursos que oportunizam compilar diversas informações e facilitar o entendimento 

e a exposição dos resultados obtidos.  
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Ao final de todo o exposto, no Capítulo 6, expomos as conclusões gerais que este 

estudo possibilitou e os possíveis caminhos que necessitam de maiores aprofundamentos e 

pesquisas, pois este campo ainda possui diversas lacunas e possibilidades de produção de 

conhecimento, visando, principalmente, tornar o ensino da pronúncia uma das habilidades 

prestigiadas e importantes dentro do ensino de LE. 

A seguir, iniciamos, caracterizando os campos de estudo da fonética e fonologia, as 

áreas da linguística que abordam, especificamente, os sons das línguas. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONHECIMENTO FONÉTICO-FONOLÓGICO NO ENSINO DA 

PRONÚNCIA 

 

“Pronunciation here includes all those aspects 

of speech which make for an easily intelligible 

flow of speech, including segmental 

articulation, rhythm, intonation and phrasing, 

and more peripherally even gesture, body 

language and eye contact. Pronunciation is an 

essential ingredient of oral communication, 

which also includes grammar, vocabulary 

choice, cultural considerations and so on” 

(FRASER, 2001, p. 6).11 

 

 

1.1.  Introdução e conceituação 

 

 A linguagem humana é um fenômeno de grande complexidade, porém o ato da fala 

é naturalizado e pouco se atenta à toda complexidade em sua organização interna, seja 

durante o processamento mental quanto, propriamente, em sua realização. Isso ocorre tanto 

na língua materna e, muitas vezes, na utilização de uma LE. Os campos científicos dedicados 

ao estudo dos sons das línguas, tanto na forma física como sistemática, são a fonética e a 

fonologia. Elas são áreas distintas, mas que, como destaca Matzenauer (2001, p. 11), 

possuem objetivos interdependentes, pois, como explica a autora, a fonologia se ocupa da 

forma sistemática em como as línguas organizam seus sons. A fonética, por sua vez, trata da 

realidade física dos sons que são produzidos pelos falantes em cada uma das línguas.   

Assim sendo, os sons são os objetos em comum das duas vertentes e a 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos, dentro do ensino/aprendizagem de um 

idioma, é um dos meios para se trabalhar com um novo código linguístico de dada língua 

alvo, pois a consciência fonológica está ligada à “habilidade de reconhecer e manipular os 

sons que compõem a fala” (RIGATTI-SCHERER, 2012, p. 23). Pesquisas como a de 

                                                           
11 Nossa tradução para o trecho: "A pronúncia aqui inclui todos os aspectos da fala que permitem um fluxo de 

fala facilmente inteligível, incluindo articulação segmentar, ritmo, entonação e fraseado e, mais 

perifericamente, até mesmo o gesto, linguagem corporal e contato visual. A pronúncia é um ingrediente 

essencial da comunicação oral, que também inclui gramática, escolha de vocabulário, considerações culturais, 

etc." (FRASER, 2001, p. 6).  
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Cristófaro-Silva e Yehia (2013), Jenkins (2000), Silva (2004), Taveira e Gualberto (2012), 

Souza (2009), entre tantas outras que serão citadas no decorrer deste estudo, apresentam 

importantes considerações sobre a utilização dos conhecimentos dos campos da fonética e 

da fonologia para auxiliar na aquisição de LE, especificamente relacionadas à pronúncia e à 

conscientização do aprendiz para a percepção e a produção do novo sistema linguístico.  

Alves (2012a) sugere que o ato de pensar conscientemente sobre a língua, refletindo 

e a analisando, implica no direcionamento para a organização estrutural do novo código, 

pois os sistemas que envolvem a L1 e a língua alvo possuem diversos traços distintivos. Os 

traços estudados por cada uma dessas correntes, a fonética e a fonologia, são utilizados para 

guiar os alunos na aprendizagem e conscientização sonora do novo sistema linguístico, o 

que contribui, como asseverado por Silva (2004) e Souza (2009), para a aprendizagem dos 

elementos fônicos da língua e, consecutivamente, da pronúncia.  

Apresentado, preliminarmente, o eixo central deste capítulo, que, por sua vez, é um 

dos alicerces para esta dissertação, elaboramos as subseções que seguem visando abranger a 

base de estudos da fonética e da fonologia, tratando de apresentação e caracterização desses 

campos como meios que conduzem à conscientização da pronúncia em LE.  

 

1.2. A fonética e a fonologia: algumas funções  

 

Nossa intenção, neste momento, é explicar os princípios estruturais dos estudos em 

fonética e em fonologia, separando-os em suas perspectivas e funções, para que, depois 

disso, possamos traçar e entender as faces de estudos entre as duas correntes, objetivando, 

sobretudo, conduzir para o âmbito da conscientização dos aspectos fonético-fonológicos nos 

estudos de aquisição de LE. 

Embora averiguem o mesmo objeto, a fonética e fonologia são áreas distintas, mas 

que, como destaca Castilho (2004, p. 18-19), possuem objetivos interdependentes, pois, 

como explica a autora, a fonologia se ocupa do estudo dos sistemas de sons, de sua descrição, 

estrutura e funcionamento, permitindo uma análise formal a nível das sílabas, morfemas, 

palavras e frases, além da observação da maneira pela qual se organizam e se relacionam 

mente e língua, de modo que a comunicação aconteça. A fonética, por sua vez, visa ao 

tratamento dos sons da fala em relação ao sistema articulatório e fonador: seja do ponto de 

vista acústico, em consideração às propriedades físicas de produção e propagação, bem como 

auditiva, com objetivo de explicar a forma pela qual ocorre a recepção desses elementos. 
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Roberto (2016) comenta que nem sempre os limites entre os estudos da fonética e da 

fonologia são óbvios e, embora existam algumas opiniões divergentes, a linguística 

estruturalista oferece um ponto de apoio a fim de pontuar as diferenças predominantes entre 

elas, dizendo que “cabe à fonética estudar e descrever os sons produzidos pela linguagem 

verbal do ser humano, enquanto cabe à fonologia o estudo dos fonemas como unidades 

fonológicas distintivas e abstratas de dada língua” (ROBERTO, 2016, p. 16).  

Seara et al. (2011, p. 11) coadunam com os autores acima ao trazerem alguns 

elementos que ajudam a fazer distinção entre a fonética e a fonologia, que, segundo as 

autoras, não tem convencido claramente quem se aventura por essas áreas, visto que fazem 

uma “distinção simplista de suas funções e modos de ação”. Assim como dito anteriormente, 

as autoras ressaltam que a fonética e a fonologia têm como objeto de estudo os sons da fala, 

e que ambas “investigam como os seres humanos produzem e ouvem os sons”. Outro ponto 

sustentado é de que, para fazer fonologia, é necessário, se não obrigatório, antes 

conhecer/fazer fonética. Essa afirmação de interdependência entre as duas áreas acontece, 

como elucidado por Callou e Leite (2009), pela condição de que um estudo com base em 

princípios fonológicos precisa partir do conteúdo fonético, articulatório e/ou acústico para 

que se estabeleçam as unidades distintas de cada língua, por exemplo. Dito isso, as autoras 

complementam que a separação entre os estudos das duas correntes não visa as opor, mas 

apenas distinguir, como é feito desde o “Curso de Linguística Geral”, de Saussure (2006). 

Assim sendo:  

  
A caracterização da fonética como ciência que trata da substância da expressão e 

da fonologia como ciência que trata da forma da expressão é aceita pela maioria 

das linguísticas por não implicar a oposição entre os dois campos do 

conhecimento, nem sua independência e autonomia (CALLOU; LEITE, 2009, p. 

11).  
 

No clássico livro “Curso de Linguística Geral”, Ferdinand de Saussure faz um adendo 

base dessa discussão “longe de se confundir, esses dois estudos nem sequer podem ser postos 

em oposição” (SAUSSURE, 2006, p. 46). Para o célebre linguista, a fisiologia dos sons, 

chamada de fonética, não pode ser substituída pelo termo fonologia, visto que a primeira 

designa o estudo da evolução dos sons, suas transformações e se move no tempo. A 

fonologia, por sua vez, coloca-se fora do tempo se considerarmos a articulação que 

permanece igual a si mesmo (SAUSSURE, 2006, p. 42-43). Callou e Leite (2009) comentam 

que, embora a concepção dos dois termos tenha mudado um pouco na atualidade, a distinção 

entre fonética e fonologia se tornou possível a partir de algumas noções criadas por Saussure, 



34 
 

como é o caso das dicotomias: Língua x Fala, Forma x Substância e Sintagma x Paradigma, 

por exemplo. Embora o objetivo de Saussure não tenha sido criar um propósito de análise 

aprofundada sobre mecanismos do aspecto fônico das línguas, ele construiu uma base teórica 

ao eleger a língua como objeto de estudo científico da linguística e que oferece suporte à 

compreensão da fonética e da fonologia.  

Foi Saussure (2006) o primeiro a estabelecer a separação entre a língua e a fala, 

observando a linguagem humana sob esses dois aspectos: o social e individual. A língua 

consiste em um produto social, de natureza homogênea, exterior ao indivíduo que se 

constitui em um sistema abstrato/ psíquico de signos que existem por meio da união do 

sentido e da imagem/conceito acústico, depositada virtualmente12 entre membros de uma 

comunidade linguística. A língua, segundo Saussure (2006), por ser exterior aos sujeitos, 

não pode ser modificada e necessita de aprendizagem para entender seu funcionamento. A 

fala, por sua vez, é descrita pelo linguista como individual, heterogênea e de natureza psico-

física. Ela é a realização concreta da língua em um “ato individual de vontade e inteligência”, 

realizada pelo falante, que seleciona e combina, no código das línguas, os sons para formar 

palavras a fim de “exprimir seu pensamento pessoal” por meio de um “mecanismo psico-

físico que lhe permite exteriorizar essas combinações” (SAUSSURE, 2006, p. 21-23). 

Corbera Mori (2017), em uma explicação acerca da visão saussureana sobre a língua 

e a fala, acrescenta informações a esse postulado, dizendo que: 

 

A língua e a fala não ocorrem separadas, ambas são interdependentes, a língua é 

ao mesmo tempo o instrumento e o produto da fala. Dessa forma, língua e fala 

constituem a linguagem humana: a língua representa o código comum de 

comunicação entre todos os membros de uma comunidade, e a fala é a 

materialização da língua em situação de uso de cada indivíduo dessa comunidade 

(CORBERA MORI, 2007, p. 147-148).  

 

Podemos, pois, associar a dicotomia explicada aos estudos fonéticos e fonológicos. 

Quando Saussure (2006) postula que a língua é uma condição da fala, estamos associando 

que o ato de falar é submetido ao sistema estabelecido por regras que correspondem a uma 

dada língua. E, como a língua é um sistema de signos que se formam pela união do 

                                                           
12 O termo “virtualmente” é utilizado pelo professor Marcos Antônio Costa (2013), em um de seus textos acerca 

do Estruturalismo, dando especial ênfase às propostas de Ferdinand de Saussure, e foi por nós empregado por 

fornecer uma descrição acerca desse código linguístico abstrato. Ao recorrer a esse termo, visualizamos uma 

comparação entre as redes/teias virtuais de tecnologias que integram e disseminam conteúdo sem que vejamos 

os traços físicos e/ou concretos de sua existência, mas sabemos que elas regem o funcionamento, sejam eles 

virtuais para o saber das tecnologias de informações, quanto do sistema linguístico das línguas. Esse texto que 

fizemos referência é encontrado em: COSTA, M.A. Estruturalismo. MARTELOTTA, M. E. (Org.) Manual 

de linguística. São Paulo: Contexto, 2013, p. 113-127.  
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significante ao significado, logo podemos associar o estudo do som, ligado ao ato da fala, 

relacionando-se diretamente aos pressupostos teóricos da fonética, e o estudo com base no 

sistema da língua como uma entidade psico-mental com os pressupostos da fonologia. A 

relação que se cria, dentro desse sistema de signos, é a de que o significado tem relação com 

a representação mental da realidade social de uma comunidade linguística. O significante 

com a expressão fônica do significado.  

A fonética dedica-se ao estudo dos sons físico-articulatórios isolados, descrevendo 

os sons da linguagem, sejam características articulatórias, acústicas e/ou perceptivas. A 

fonologia visa estudar os sons partindo do ponto de vista funcional como integrantes de um 

meio linguístico determinado, observando suas diferenças fônicas intencionais e distintivas, 

ou seja, que carregam contraste significativo como um meio para se estabelecer, relacionar 

e diferenciar as condições de combinação para formar morfemas, palavras ou frases. Assim, 

do ponto de vista do sintagma e do paradigma: 

 
A fonética se distingue, pois, da fonologia pelo fato de considerar os sons 

independentemente de suas oposições paradigmáticas – aquelas cuja 

presença ou ausência importa em mudança de significação (pala: 

bala:mala:fala:vala:sala:cala:gala etc.) – e de suas combinações 

sintagmáticas, ou seja, os seus arranjos e disposições lineares no contínuo 

sonoro (Roma, amor, mora, ramo etc.) (CALLOU; LEITE, 2009, p. 11).  

 

A historiografia sobre a diferenciação entre a fonética e a fonologia, de acordo com 

Corbera Mori (2007) foi desperta no Primeiro Congresso Internacional de Linguistas, no ano 

de 1928, por meio do trabalho de três estudiosos da área: Roman Jakobson, Nicolay 

Trubetzkoy e Serge Karcevsky. Para eles, havia a necessidade de diferenciação entre os dois 

ramos de estudos sobre as ciências dos sons, “uma que se ocuparia do ato da fala e outra do 

sistema da língua”. No ano de 1939, Nikolay Trubetzkoy em sua obra póstuma, Principles 

of Phonology, e com as teorias estruturalistas do Círculo Linguístico de Praga, consagrou a 

diferenciação entre os estudos de base fonética e fonológica, destacando métodos de análise 

e investigação próprios que continuam, atualmente, sendo a diferença fundamental entre elas 

(CORBERA MORI, 2007, p. 149).  

Trubetzkoy (1981, p. 18) aponta, de forma didática, as diferenças a que ele se refere 

como “profundas” e “fundamentais”. Assim, a fonética atual se dispõe ao estudo dos fatores 

materiais dos sons da fala humana como: i) as vibrações do ar a que eles correspondem; e ii) 

posições e movimento dos órgãos utilizadas para a produção dos sons. O foneticista investiga 

as diferenças de sons que os falantes de uma língua materna não conseguem perceber ou 
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distinguir. Ele tenta, “por assim dizer, penetrar nos órgãos articulatórios e estudar em todos 

os detalhes do seu funcionamento” (TRUBETZKOY, 1981, p. 18). A fonologia tem, como 

princípios, estudar os fonemas, isto é, “aqueles constitutivos do significante linguístico”, 

“penetrando na consciência linguística de uma comunidade” (TRUBETZKOY, 1981, p. 18). 

O fonólogo estuda particularidades que os falantes notam em sua língua, uma vez que são 

eles que diferem o sentido das palavras e das frases, além de analisar “o conteúdo das idéias 

fônicas diferenciais que se compõem os significantes das palavras da língua" 

(TRUBETZKOY, 1981, p. 18).  

 

É evidente que para se estudar, de um lado, “o que de fato se pronuncia”, e de 

outro, “o que se crê pronunciar”, faz-se necessário duas disciplinas inteiramente 

diferentes. Numa se porá suficientemente em destaque esta profunda diferença que 

existe entre a fonética e a fonologia (TRUBETZKOY, 1981, p. 18-19, grifos do 

autor).  

 

Resumidamente, com as palavras utilizadas por Trubetzkoy (1981), a diferença entre 

as duas ciências se dá pelo foco na metodologia de análise e averiguação do objeto, a fonética 

estudando o fone e a fonologia o fonema: “a fonética procura descobrir o que de fato se 

pronuncia ao falar uma língua, e, do outro lado, a fonologia observa o que se crê pronunciar” 

TRUBETZKOY, 1981, p. 18-19, grifos do autor).  

Dessa forma, vimos que a fonética apresenta características, basicamente, descritivas 

e que, em sua análise, destaca elementos de produção, percepção e transmissão dos sons da 

fala, enquanto a fonologia é uma ciência que procura explicar e interpretar o valor dos sons 

dentro de uma língua, ou seja, a sua função linguística. Podemos dizer, de forma ampla, que 

a fonologia interpreta os resultados obtidos por meio das descrições realizadas e 

apresentadas pela fonética, daí a expressão utilizada por muitos linguistas: posso fazer 

fonética sem fonologia, mas não fonologia sem fonética.  

Quando falamos que as duas abordagens constituem formas diversas de visualizar o 

mesmo objeto, há de salientar que o modo como os foneticistas examinam e transcrevem os 

fatos da língua diferencia-se do estilo de um fonólogo. Assim, a transcrição fonética dos 

segmentos da fala é marcada pela representação dentro de colchetes [ ]. A transcrição 

fonológica (fonêmica) é realizada dentro de barras simples inclinadas / / (MASSINI-

CAGLIARI; CAGLIARI, 2007).  

A relação entre fonética e fonologia abrange, como vimos até aqui, uma relação de 

interdependência, porque ambas utilizam-se do som, seja ele concretizado ou ainda como 



37 
 

uma unidade discreta abstrata, também chamada de unidade sonora, mas sob enfoques 

distintivos. Há de se dizer, contudo, que alguns textos se referem à distinção entre esses 

estudos, ressaltando que a sua diferenciação se dá, também, em seus objetos 

(TRUBETZKOY, 1981; CALLOU; LEITE, 2009). Dissemos, no início deste capítulo, que 

a fonética e a fonologia averiguam o mesmo objeto de estudo, o som. Essa visão que 

partilhamos é encontrada em diversos trabalho, como os de Matzenauer (2001), Seara et al. 

(2011) e Massini-Cagliari e Cagliari (2007, p. 105). Esses últimos autores mostram que “por 

terem o mesmo objeto de estudo, são ciências relacionadas. No entanto, esse mesmo objeto 

é tomado de pontos de vista diferentes, em cada caso”. Battisti (2014) diz que fonética e 

fonologia são duas grandes áreas da linguística e que, embora sejam relacionadas, possuem 

objetivos e métodos específicos que devem ser empregados para esclarecer em que se 

distinguem para que se chegue à compreensão do ponto em que se relacionam. Assim, 

esperamos ter deixado claro ao leitor que fonética e fonologia são campos de estudos 

relacionados - estudo do som -, mas que se tornam independentes ao estabelecer seus 

objetivos. Como afirmado por Seara et al. (2011), uma necessita da outra, mas caminham 

por meio de objetivos próprios.  

Após conceituarmos estes dois campos de estudos, os quais formam o alicerce para 

os estudos em conscientização dos aspectos fonético-fonológicos, passamos a conceitua-los 

frente ao objetivo do ensino de uma LE.  

 

1.3. Fonética e fonologia no ensino de LE 

 

 Durante a decodificação de uma mensagem, os sujeitos interpretam as unidades que 

compõem o enunciado por meio da função que cada elemento desempenha na língua. Dessa 

forma, Matzenauer (2001, p. 12) comenta que a forma como se percebe as representações 

mentais que os falantes têm dos sons que integram a sua língua não é idêntica às suas 

propriedades físicas, ou seja, “as representações mentais são vinculadas aos fonemas da 

língua. Vê-se também que cada língua tem um sistema fonológico diferente: o que é 

fonológico, distintivo em uma pode ser variação alofônica em outra e vice-versa”.  

Corbera Mori (2007) debate acerca do conhecimento fonológico na aprendizagem de 

uma LE. Para ele, durante o processo de aprendizagem de uma L2, é comum a utilização de 

fones da L1 na pronúncia daquela que é a sua língua alvo, todavia, quando os dois sistemas 

linguísticos apresentam dessemelhanças em relação aos seus componentes fonológicos, é 
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comum a interferência, vezes problemática, na oralidade da LE (CORBERA MORI, 2007, 

p. 151). Como se pode ver, segundo Cristófaro-Silva (2015, p. 108), o falante brasileiro 

aprendiz de língua inglesa, na formação do passado e particípio passado, tende a inserir duas 

vogais, o /e/ ou o /i/ na oralidade na L2.  Por exemplo, a vogal i é pronunciada, 

inadequadamente, entre o final do verbo sem flexionar a marca do passado (ed), como na 

palavra kissed [kɪsi-ed] (bejado). Outro segmento inserido durante a pronúncia nos verbos 

que indicam o passado ou particípio passado é o som [dʒ]. A pronúncia de kissed, formado 

apenas por uma sílaba [kɪst], em muitos casos, é realizada por falantes brasileiros de inglês 

com três sílabas [‘kɪ.si.dʒi]. 

Segundo Roberto (2016), os processos fonético-fonológicos são fenômenos de 

alteração que ocorrem com os fonemas e os fones, sendo inatos, naturais e universais, ou 

seja, é habitual que os seres humanos se deparem com eles, embora sejam mais latentes na 

fase de aquisição da linguagem por uma criança ou na aprendizagem de uma LE, mas não 

apenas nesses momentos, visto que podem acontecer independentemente de um determinado 

período ou fase da vida. Dessa forma, “um processo fonológico atua na facilitação da 

realização de dado som ou grupo de sons” (ROBERTO, 2016, p. 117). Os estudos acerca 

desses processos são importantes, sobretudo, para compreender as fases da aquisição da 

linguagem e alfabetização, visto que eles também ocorrem na escrita e leitura.  Eles se 

caracterizam por serem “uma operação mental que se aplica à fala para substituir, no lugar 

de uma classe de sons ou de uma sequência de sons que apresentam uma dificuldade 

específica comum para a capacidade de fala do ndivíduo” (OTHERO, 2005, p. 3, apud 

ROBERTO, 2016, p. 117). Em conformidade com Roberto (2016), Silveira (2011, p. 108) 

complementa a caracterização dos processos fonológicos, salientando que eles “facilitam, 

ou viabilizam a produção dos sons pelo falante, sendo a troca sistemática de um som por 

outro motivada, principalmente, por características físicas da fala, ou seja, pela articulação 

dos sons”. É importante entender que é uma das características durante a aprendizagem de 

um segundo idioma, mas que isso pode causar prejuízos na comunicação e inteligibilidade 

da pronúncia. Zimmer e Alves (2006) defendem que é preciso haver instrução formal de 

aspectos fonético-fonológicos da L213 na sala de aula de LE, a fim de conduzir o aprendiz a 

se conscientizar sobre o sistema linguístico das línguas e evitar erros e/ou transferências na 

                                                           
13 Em relação à momenclatura L2, não nos aprofundaresmo neste momento, pois ela é tópico do segundo 

capítulo.   
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pronúncia, ou mesmo saber corrigir, e aumentar a efetividade em relação ao componente 

oral.   

Os estudos em fonologia auxiliam nesse processo de conscientização do 

conhecimento fonético-fonológico associado à melhora da pronúncia durante a fase de 

transferência intralinguística. Sant’Anna (2003, p. 59) diz que a fonologia preocupa-se com 

a aquisição e a aprendizagem da pronúncia das línguas, por meio da análise contrastiva, 

observando as transferências e as interferências para que se possa explicar o porquê de um 

determinado aspecto acontecer durante a aquisição da LE. Sobre a análise contrastiva, ela é 

realizada, por exemplo, quando há ocorrência de transferência de sons da língua mãe para a 

LE, em virtude de uma possível semelhança, de modo a causar prejuízos na comunicação, o 

que é denominado de “problemas de transferência negativa”. Ao contrastar os dois sistemas 

sonoros, as dificuldades de pronúncia podem ser apontadas, antecedendo os possíveis 

equívocos, os quais podem ser sanados por meio de instruções específicas, como comenta 

Sant’Anna (2003).  

Vitória (2007, p. 6) discorre sobre aprendizes de LE que transferem muitas 

características da sua L1 para a L2. “Ao tentar pronunciar determinadas palavras que vão de 

encontro às regras fonotáticas de sua língua, os aprendizes lançam mão de alguns recursos 

que servem para que o falante se sinta mais confortável em relação à pronúncia”. Os 

processos fonológicos empregados nos estudos sobre a pronúncia da LE ocorrem para que 

seja possível uma comunicação mais eficaz e que oriente o aprendiz a como agir diante de 

um sistema linguístico diferente do seu. Esse assunto é debatido por autores como Azambuja 

(2012), Istre (1980), Roberto (2016), Santos e Vieira (2015) e Seara et al. (2001). De acordo 

com esses autores, é comum que ocorram processos fonológicos por apagamento, acréscimo, 

transposição, substituição, assimilação, epêntese, neutralização, entre outros. 

Bauer e Alves (2011) e Zimmer, Silveira e Alves (2009) relatam que existem vários 

tipos de transferência e que, as mais comuns, se dão entre os aspectos fonético-fonológicos 

e por meio da transferência grafo-fônico-fonológica, ou seja, em função da forma grafada 

que pode induzir o aprendiz a pronunciar conforme a correspondência entre o grafema e o 

fonema. Porém, quando adentramos ao domínio dos estudos em fonologia, é necessário 

descrever os processos de transferências que ocorrem desde o nível segmental ao 

suprassegmental e que afetam, diretamente, o grau de inteligibilidade na produção oral na 

língua alvo.  Bollela (1997, p. 84) lembra que o ensino da pronúncia compreende desde os 

aspectos segmentais aos supressegmentais, de forma que os “aspectos segmentais se referem 
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aos sons das vogais e das consoantes isoladamente, enquanto os supra-segmentais 

compreendem, entre outros, a entoação, a prosódia e o ritmo” dentro de uma língua. A autora 

comenta que, atualmente, há mais espaço para o ensino e conscientização sobre os aspectos 

que envolvem os suprassegmentos e menos questões como distinções dos pares mínimos 

(beat/bit, bad/bed - batida/pouco, mal/cama). Os pares mínimos ocorrem em palavras que 

possuem uma única distinção fonética entre elas e, em decorrência dessa característica, 

podem confundir tanto na percepção quanto na produção, pois, caso o sujeito altere um único 

fonema, isso pode alterar o significado da palavra. Com relação ao fato anteriormente 

manifesto, Silva (2007, p. 93) conceitua os pares mínimos informando que: 

 

Um par de palavras é dito mínimo se, e apenas se, as duas palavras do par diferirem 

em apenas um som. Se tal diferença implicar também uma diferença de significado 

das palavras, então teremos que os sons intercambiados no par são fonemas da 

língua, pois têm função comunicativa (SILVA, 2007, p. 93). 

 

Observar e descrever esses pares é um dos objetivos da análise fonológica, visto que 

ela busca definir quais sons têm valor distintivo entre os inventários linguísticos das línguas 

(CAGLIARI, 2002). Bollela (1997, 2002) e Celce-Murcia, Brinton, Goodwin (1996) 

argumentam sobre a tendência dos estudos em ressaltarem os fatores de ordem 

suprassegmental no ensino de LE, pois, para elas, e em consonância com Bauer e Alves 

(2011) e Zimmer, Silveira e Alves (2009), o ritmo, a entonação, a fluência, o sistema 

prosódico e a entoação se complementam e favorecem a inteligibilidade dos enunciados e, 

“uma pronúncia adequada é aquela que se faz inteligível e não necessariamente uma 

pronúncia livre de sotaque” (BOLLELA, 1997, p. 85).  

É sobre o conhecimento fonético e fonológico no ensino/desenvolvimento da 

pronúncia em LE que passamos a dissertar na sequência deste estudo.  

 

1.4.  O conhecimento fonético e fonológico no desenvolvimento da pronúncia em LE 

Dentro desta subseção, apresentamos uma discussão, por meio de uma revisão 

bibliográfica, sobre o ensino da pronúncia. Tratando, também, de pontos fundamentais da 

instrução direcionada à aprendizagem de uma LE com foco no componente comunicativo e 

na inserção da fonética e da fonologia como uma ferramenta pedagógica que visam 

incrementar o ensino da língua alvo. Porém, antes de nos atermos, propriamente, aos 

conhecimentos fonético-fonológicos associados ao ensino de LE, adentraremos em algumas 
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considerações importantes que situam e estruturam a base para as discussões a respeito do 

ensino da pronúncia de LE, como, por exemplo, seu status, a abordagem que orienta e 

conduz sua aplicação e a forma de proceder no meio educacional. 

O ensino da pronúncia até pouco tempo era um elemento que recebia pouca atenção 

e/ou era desconsiderado, dependendo da visão metodológica adotada como norteadora do 

ensino (ALVES, 2012c, 2015; BAUER; ALVES, 2011, BRAWERMAN-ALBINI; KLUGE, 

2011; BUCHENER; COSTA, 2018; FRASER, 2001; GILAKJANI; AHMADI, 2011; 

HARMER, 2001; KELLY, 2000; LIMA JÚNIOR, 2010; NETO; VASCONCELLOS, 2003; 

PAULA, 2010; PENNINGTON, 1994; SILVEIRA, 2002; SILVEIRA, 1999; SILVEIRA; 

ROSSI, 2006, TUCUNDUVA, 2014). Isso pode ser observado dentro dos métodos e 

abordagens para o ensino, conforme apresentam diversas pesquisas, citamos as de Celce-

Murcia, Brinton e Goodwin (1996), Hirakawa (2007), Jalil e Procailo (2009), Leffa (1988), 

Neto (2006), Silva (2004), Silveira (1999), Souza (2009). Na perspectiva diacrônica, foi a 

partir do final do século XX que a pronúncia passou a ser estudada com uma nova abordagem 

e, assim, podemos inferir o porquê de muitos modelos teóricos e pesquisas sobre esse 

elemento ainda serem novos e em franca expansão.  

Visualizando o estudo da pronúncia por meio de sua trajetória histórica, encontramos 

duas macros abordagens que guiavam a forma de se proceder para a instrução dos 

aprendizes. Segundo Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996, p. 2) “the field of modern 

language teaching has developed two general approaches to the teaching of pronunciation: 

(1) an intuitive-imitative approach and (2) an analytic-linguistic approach”14. Na primeira 

abordagem, o foco do ensino eram apenas as habilidades descritas como ouvir e imitar o 

ritmo e os sons da língua alvo, sem nenhum tipo de interferência explícita. Já, na segunda, a 

abordagem analítico-linguística, integrou-se o Alfabeto Fonético Internacional - IPA15, 

como um recurso ao ensino, além de descrições articulatórias e exercícios de comparação 

                                                           
14 Nossa tradução para o trecho: “o campo de ensino de línguas desenvolveu duas abordagens utilizadas para 

o ensino de pronúncia, a primeira chamada de abordagem intuitivo-imitativa e a segunda, analítico-linguística” 

(CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996, p. 2). 
15 De forma geral, o International Phonetic Alphabet – IPA-  criado pela International Phonetic Association, 

é um alfabeto apresentado em forma de um quadro que possui como objetivo oferecer símbolos que 

representam os sons por meio de um notório padrão de representação fonética de todas as línguas catalogadas.  

A sigla IPA corresponde ao nome inglês para esse alfabeto (International Phonetic Alphabet) e embora seja 

comum a tradução por extenso, convencionou-se o uso desta abreviação. A associação possui site em que é 

possível ter acesso ao IPA, projetos e outras informações: < 

https://www.internationalphoneticassociation.org/> Acesso em: 20 de setembro de 2019.   

(INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION, 2019, 1999; SILVA, 2007).  

https://www.internationalphoneticassociation.org/
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com a língua materna, demonstrando, explicitamente, aspectos do sistema sonoro da LE de 

forma a conscientizar sobre os aspectos da língua que o aprendiz está disposto a aprender.  

Para chegarmos à característica principal do ensino da pronúncia na 

contemporaneidade, é preciso observar e considerar as particularidades da aprendizagem da 

língua inglesa na atualidade em que vivemos, um ambiente dinâmico, globalizado, em que 

esse idioma possui status de língua de comunicação universal e que, na perspectiva de 

Kumaravadivelu (2006), contribui para a diminuição de fronteiras, de distâncias espaciais e 

para a chamada era da informação e acessibilidade, em que adquirir níveis de proficiência é 

visto como uma vantagem que acaba sendo reflexo, como dito por Neto (2006, p. 54), de 

“um movimento na área de ensino de inglês que tem ganhado força nas duas últimas décadas: 

o ensino de inglês como língua internacional ou como língua franca”. Jenkins (2000) frisa 

que é de suprema importância ponderar sobre ensino da pronúncia da língua inglesa tendo 

como pano de fundo seu papel de língua utilizada para a comunicação internacional.  

Considerando essa gama de fatores que estão ligados à aquisição do inglês como LE, 

a principal característica do ensino da pronúncia, não apenas desse idioma, mas de qualquer 

outro, é a de não ser mais atrelada à ideia de um “falar nativo” (como um nativo), mas o 

ensino da pronúncia está, indissociavelmente, ligado ao falar inteligível, advindo do termo 

“intelligibility”. (ALVES, 2012b,c, 215; BECKER, 2001, 2013; BOLLELA, 2002; 

JENKINS, 2000, 2007; MORLEY, 1991, 1994; PICKERING, 2006; PENNINGTON, 1996, 

1998; ROACH, 2000; SILVEIRA, 2004; ZIMMER, ALVES, 2006).  

Gilakjani (2016, p. 1) deixa evidente o que objetivo principal da instrução da 

pronúncia é que ela auxilie o aprendiz a desenvolver um olhar consciente e reflexivo em 

relação aos sons e às palavras que compõem o inventário de uma língua, nesse caso, a língua 

inglesa:  

The goal of pronunciation instruction is not to ask learners to pronounce like native 

speakers. Instead intelligible pronunciation should be the real purpose of oral 

communication. If learners want to change the way of pronouncing English words, 

they have to change the way they think about the sounds of those words. This is 

true both for individual sounds and the bigger parts of speech such as syllables, 

stress patterns, and rhythm […]. Unfortunately, pronunciation instruction is 

sometimes ignored in English language teaching (GILAKJANI, 2016, p. 1). 16 

 

                                                           
16 Nossa tradução para o trecho: “O objetivo da instrução da pronúncia não é pedir aos alunos que falem como 

falantes nativos. Ao invés, a pronúncia inteligível deve ser o verdadeiro objetivo da comunicação oral. Se os 

alunos desejam mudar a maneira de pronunciar palavras em inglês, eles precisam mudar a maneira de pensar 

sobre os sons dessas palavras. Isto é verdadeiro, tanto para sons individuais como para maiores elementos do 

discurso, como sílabas, acentuação tônica e ritmo [...]. Infelizmente, a instrução de pronúncia, às vezes, é 

ignorada no ensino de língua inglesa” (GILAKJANI, 2016, p. 1).  
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Essa citação, além de ressaltar a importância da pronúncia para a busca pela 

inteligibilidade, mostra que questões, tanto em nível segmental quanto suprassegmental, 

podem ser orientadas para a conscientização do aprendiz sobre aspectos que, em muitos 

casos, não seriam notados implicitamente, com isso, reforça-se que o ensino explícito da 

pronúncia é importante, embora ele também seja, muitas das vezes, ignorado dentro do 

ensino de idiomas como L2.  

Morley (1991, p. 495) enfatizou que os alunos deveriam desenvolver a 

inteligibilidade, a comunicabilidade e maior autoconfiança. Ela afirma, em seu artigo, que o 

ensino/aprendizagem da pronúncia é de suma importância, além de que a pronúncia 

inteligível é um componente essencial da competência comunicativa (MORLEY, 1994, p. 

1).  Bauer e Alves (2011, p. 288), em paralelo com Morley, creem na necessidade de ampliar 

esses três pontos (inteligibilidade, comunicabilidade, autoconfiança), pois são metas que, se 

estabelecidas no ensino, ajudam a aperfeiçoar as habilidades comunicativas.  

Em “A multidimensional curriculum design for speech pronunciation instruction”, 

publicado no ano de 1994, Joan Morley revisitou esses três pontos, criando uma quarta 

categoria. Dessa forma, para a autora, o ensino da pronúncia possui quatro objetivos, que 

são:  

 A inteligibilidade funcional, que pode ser entendida como a habilidade em que o 

aprendiz possui destreza em se comunicar oralmente de forma que possa ser 

compreendido por seus interlocutores; 

 A comunicabilidade funcional, nessa concepção, entende-se a língua 

funcionalmente, ou seja, o sujeito, aprendiz de uma LE, necessita conduzir a sua fala 

de modo a possibilitar, em situações cotidianas, uma comunicação condizente ao seu 

contexto;  

 O estímulo da autoconfiança é relacionado, como descreve Morley (1994), em 

estimular a confiança, para que o aluno se expresse na língua alvo sem bloqueios ou 

insegurança; 

 O desenvolvimento de habilidades visando monitorar, modificar e pensar sobre a sua 

produção oral fora da sala de aula, ou seja, estratégias que ajudam o aprendiz de LE 

a perceber, refletir e tornar-se mais consciente e ativo da sua pronúncia (MORLEY, 

1994, p. 67-68).  

Morley (1994) entende que, por meio de estratégias que visam o ensino da pronúncia, 

o estímulo da autoconfiança é um dos passos necessários para que o sujeito sinta-se 
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preparado e encorajado para se expressar na língua alvo. Apesar de ser uma meta clara para 

que o aprendiz progrida na sua produção oral na L2, é necessário um meio adequado e que 

possibilite tal atitude, pois o ensino da pronúncia é um insumo linguístico que tende a 

garantir segurança para se comunicar nesse novo idioma, mas que, para acontecer, é 

necessário que exista exposição, possibilidades de treino, de refletir sobre seus principais 

equívocos, apresentando caminhos para contornar a situação, percebendo e refletindo para 

se obter um nível mais consciente e ativo da sua pronúncia. Dito isso, fica claro que, para se 

chegar a uma pronúncia inteligível e eficaz, no que cocerne à língua alvo, é preciso que, 

durante a aprendizagem, o sujeito tenha acesso a ferramentas e experiências reais para que 

se possa exercitar essa habilidade. Como disse Cristófaro-Silva (2015, p. 9), “Aprende-se a 

falar uma língua falando esta língua!”. Ela expressa este fato ao afrimar que a aprendizagem 

de uma LE, por adultos, está sujeita ao, no mínimo, dois grandes fatos, que são: i) a 

organização do conhecimento sobre a L2; e ii) situações concretas de uso.  

Relacionado à idade de aquisição de uma LE, Pennington (1996) adverte que adultos, 

mais do que crianças, necessitam de instrução explícita aos processos de pronúncia durante 

o período de aquisição da LE. No mesmo caminho, seguem Gilakjani e Ahmadi (2011), Neto 

(2006) e Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996), ao informarem que são diversos os 

fatores que influenciam no processo de aprendizagem de um sujeito, dentre eles se destacam: 

i) idade; ii) exposição à L2; e iii) quantidade/qualidade de instrução da pronúncia. Há 

evidências científicas que atribuem essa dificuldade na produção oral ligada à aquisição 

fonológica da L2 (BROWN, 1994; CELCE- MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996; 

ELLIS, 2008; FLEGE 1995, 2002, 2007; GILAKJANI; AHMADI, 2011; LENNEBERG, 

1967; NETO, 2006; PENNINGTON, 1996; 1998; NEWPORT; JOHNSON, 1989; 

STRANGE; SHAFER, 2008). Ainda sobre esse assunto, Neto (2006) pondera que, em 

termos práticos, são notórias as explicações que validam a influência da idade na aquisição 

fonológica da L2, voltando-se para a prática em sala de aula, cabe ao professor trabalhar com 

os alunos “no sentido de desenvolverem sua pronúncia da melhor forma possível, 

principalmente pela procedimentalização de conhecimento declarativo explícito” (NETO, 

2006, p. 33), visto que, independentemente da idade, e na maior parte dos casos, a 

plasticidade cerebral perdura a vida toda. A respeito desse assunto, trataremos de forma mais 

ampla no próximo capítulo, apresentando estudos e evidências sobre o fator idade na 

aquisição de L2, precisamente, na influência que esse, em teoria, possui sobre a pronúncia, 

sua proficiência.  
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Observando o entendimento de Jenkins (2000) sobre a questão do ideal de pronúncia 

e sobre a sua necessidade, a autora não presume que tomar como referência o falar nativo 

como modelo exclusivo de comunicação no I-LEM é o caminho fundamental, visto que o 

número de falantes não-nativos de inglês ao redor do mundo excede o de nativos, além de 

que o objetivo do ensino deve ser a inteligibilidade. Portanto, de acordo com os autores 

citados, na atualidade, no convívio linguístico entre os falantes, preza-se pela produção oral 

fluente, superando aspectos da fala que podem ser problemáticos, desenvolvendo a 

autoconfiança, que, para Silveira e Rossi (2006) e Paiva (2009), é outro fator que deve ser 

avaliado e desenvolvido dentro do ensino da pronúncia, com o objetivo, primordial, de 

estimular aspectos da oralidade que possibilitem a comunicabilidade efetiva entre os 

falantes.  

Assim como nós, Carvalho (2006) entende que é elementar que seja reconhecida a 

importância da fonética para o ensino de línguas, pois é essencial garantir maior eficácia na 

condução desse processo, tanto em relação às habilidades de compreensão auditiva como de 

produção oral. A pesquisadora pontua que algumas das dificuldades que os aprendizes 

possuem para desenvolver a produção oral decorre de fatores de cunho emocional, falta de 

confiança, mas também relacionados ao contraste escrita e oralidade, no caso do inglês, à 

pronúncia adequada dos sons, aspectos prosódicos, entre outros. É preciso, desde as 

primeiras aulas de I-LEM, considerar o ensino dos aspectos relacionados à pronúncia, pois 

“acreditamos que, quanto antes o aluno conheça e confronte os sistemas fonético-fonológico 

de sua língua materna e da língua alvo, menos possibilidade ele terá de adquirir hábitos que 

conduzam a “erros” de pronúncia (CARVALHO, 2006, p. 78). 

Santos e Vieira (2015) e Morley (1991) nos reportam para uma questão chave quando 

falamos em desenvolver o hábito pelo estudo da oralidade. Precisa-se entender, 

primeiramente, que o foco é a pronúncia compreensível, que em nada está associada ao 

nativismo da língua. Pois, como Rajagopalan (2004) explica, é primordial respeitar a forma 

de falar de cada comunidade de fala, em virtude de que cada povo empregará características 

inerentes à sua L1 na LE em que estiver falando, por mais desenvolvida que seja a sua 

habilidade em se expressar. A percepção da pronúncia, por meio de estudos formulados pela 

fonética e pela fonologia, é um caminho que nos ajuda a entender o sistema linguístico das 

línguas, saber separar e/ou agregar peculiaridades distintivas, ou não, entre elas, para que se 

obtenha maior esmero e inteligibilidade. Santos e Vieira (2015, p. 15-16) descrevem o que 

é uma pronúncia descrita como “incorreta”; para as autoras, é uma fala em que há distorção 



46 
 

da forma e dos sons que compõem uma palavra, de tal maneira que a produção se assemelha 

a outra palavra dentro do léxico da LE, ou até mesmo se mostre incompreensível para o 

ouvinte.  

Nesse cenário atual, em que o componente comunicativo deve figurar como uma das 

habilidades integradas ao ensino de um idioma, a Abordagem Comunicativa amplificou as 

possibilidades de inserção de novos insumos, visando ao aperfeiçoamento das habilidades 

de compreensão auditiva e no estabelecimento da clareza do discurso oral. Richards (2006, 

p. 82-83) e Richards e Rodgers (2001, p. 161) indicam que essa abordagem provocou 

significativas modificações no contexto de sala de aula, como, por exemplo, o aluno passa a 

ser visto como um agente ativo do seu aprendizado e que a aprendizagem de uma língua 

deva ser direcionada para a comunicação. Dessa forma, as unidades de uma língua não 

podem ser vistas e ensinadas dentro de aspectos puramente gramaticais, mas que essas são 

categorias que possuem significação funcional-comunicativa, ou seja, função discursiva. 

(RICHARDS; RODGERS, 2001, p. 161). Ainda sobre essa questão, Littlewood (1981, p. 1) 

explica que: 

 

A Communicative Approach opens up a wider perspective on language. In 

particular, it makes us consider language not only in terms of structures (grammar 

and vocabulary), but also in terms of the communicative function that it performs. 

In other words, we begin to look not only at language forms, but also at what 

people do with these forms when they want to communicate with each other 

(LITTLEWOOD 1981, p. 1).17 

 

 

Um dos principais objetivos do ensino de LE à luz da Abordagem Comunicativa está 

na visão, também sustentada por Littlewood (1981), de que a principal finalidade da 

linguagem é a comunicação. O uso da linguagem, dessa forma, deve ser considerado em 

todo o ensino de L2 na sala de aula, e não apenas como um item isolado. Por esse motivo, 

as atividades desenvolvidas devem estimular a competência comunicativa, “que envolve a 

prática de leitura, a compreensão e produção de textos orais e escritos em uma perspectiva 

intercomunicativa”, promovendo a capacidade do aluno em situação comunicativa da vida 

real, ou seja, dentro de uma prática comunicacional, valorizando e desenvolvendo estratégias 

                                                           
17 Nossa tradução para o trecho: “Uma abordagem comunicativa abre uma perspectiva mais ampla sobre a 

linguagem. Em particular, faz-nos considerar a linguagem não apenas em termos de estruturas (gramática e 

vocabulário), mas também em termos da função comunicativa que ela apresenta. Em outras palavras, 

começamos a olhar não apenas para as formas da linguagem, mas também para o que as pessoas fazem com 

essas estruturas quando eles querem se comunicar” (LITTLEWOOD, 1981, p. 1).   
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com pretensão de impulsionar a produção, trabalhando, paralelamente, as quatro habilidades 

linguísticas (NUNES, 2018, p. 227-228).  

Assim, para o ensino comunicativo de uma LE, é necessária a apropriação de diversas 

atividades que levem o aluno “da prática mecânica à prática significativa e comunicativa” 

(RICHARDS, 2006, p. 30). No que se refere à prática em sala de aula, nessa abordagem, o 

professor deixa de ser o provedor de todo o conhecimento, passando a dividir essa função 

com o aluno que é coagente de sua formação. Para Pennington (1996), a prática da pronúncia 

em um ensino de natureza comunicativa divide-se em três passos, que se estabelecem na 

seguinte ordem: inteligibilidade, fluência e acurácia. Assim, ao se expressar 

comunicativamente, por meio da linguagem oral, o sujeito almeja fazer-se compreendido em 

tal situação, não importando o nível de proficiência em que ele se encontre, porém, com o 

transpor do tempo, a fluência no idioma avança esses níveis de aprendizagem e o domínio 

da língua e começa a expor maiores habilidades em articular os sons do novo idioma com 

mais facilidade e, conforme a prática e reflexão vão sendo exercitadas, o aprendiz alcança 

um nível de acuracidade dos sons da L2 em um parâmetro de precisão e automaticidade. 

Barreto e Alves (2012, p. 240), seguindo o pensamento de Pennington (1996), atentam-se 

que o objetivo da aula de pronúncia é o ensino eficiente desta, ou seja, é aquele que se mostra 

capaz de atingir, entre os aprendizes, os três níveis (inteligibilidade, fluência e acurácia).  

Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996, p. 7), discorrendo a respeito do ensino da 

pronúncia, reforçam que a Abordagem Comunicativa, atualmente, é dominante no ensino de 

idiomas, sustentando que a comunicação deve ser central em todo o ensino da língua na sala 

de aula. Desta forma, ao se elevar a habilidade oral como uma das habilidades necessárias 

na aprendizagem de uma LE, os autores ressaltam que “this focus on language as 

communication brings renewed urgency to the teaching of pronunciation” (CELCE- 

MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996, p. 7).18 

O ensino da pronúncia, propriamente do termo “pronunciation”, dentro da visão de 

Fraser (2001), compreende todos os aspectos que contribuem para um fluxo de fala que possa 

ser facilmente inteligível, incluindo articulação segmental, ritmo, entonação, mas também 

elementos que ela denominou de periféricos, tais como gestos, contato visual, ou seja, a 

linguagem corporal. A oralidade é um ingrediente essencial da comunicação, que também 

                                                           
18 Nossa tradução para o trecho: “o foco na linguagem como comunicação traz urgência renovada ao ensino da 

pronúncia” (CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996, p. 7). 
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inclui gramática, escolha de vocabulário, considerações de contexto e assim por diante 

(FRASER, 2001, p. 6). 

Lima Júnior (2010, p. 750) considera que “o domínio da pronúncia de uma L2 é 

imprescindível para um bom comando dela”. Partindo dessa observação, desenvolver 

maneiras de proporcionar a comunicabilidade, reduzindo os empecilhos e os possíveis 

problemas oriundos da oralidade na língua, é necessário quando estamos discutindo o 

ensino/aprendizagem da pronúncia. Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996, p. 7) dizem 

que evidências empíricas indicam a existência de um nível de pronúncia limiar. Segundo 

esses autores: 

since both empirical and anecdotal evidence indicates that there is a threshold level 

of pronunciation for nonnative speakers of English; if they fall below this 

threshold level, they will have oral communication problems no matter how 

excellent and extensive their control of English grammar and vocabulary might be 

(CELCE- MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996, p. 7-8).19 

 

Esse nível limiar, como a citação acima ilustra, diz respeito ao aprendiz de LE que 

pode possuir vasto conhecimento léxico-gramatical, mas que, em contextos em que ele 

necessita se comunicar, utilizar a língua para transmitir uma mensagem, acaba por não obter 

o mesmo sucesso. Entende-se, dessa forma, que os aprendizes poderão apresentar problemas 

de inteligibilidade.  No que tange às anedotas narradas a partir de conjunturas frustrantes, e 

mesmo constrangedoras, Lima Júnior (2010) comenta sobre situações em que aprendizes de 

uma L2 vivenciam por não terem o comando necessário da sua pronúncia. Um exemplo que 

ilustra este caso é a mudança lexical causada por um som mal pronunciado (LIMA JÚNIOR, 

2010, p. 750). O autor sugere, como exemplo, imaginar uma situação em que um aprendiz 

de inglês pretendendo dizer a frase “Eu vi uma ovelha na fazenda”, pronuncia “I saw a ship 

in the farm” (“Eu vi um navio na fazenda”) (LIMA JÚNIOR, 2010, p.750). A troca 

equivocada do fonema [i:] alongado em [ʃiːp] por por [ɪ] curto em [ʃɪp], dentro desse idioma, 

causa problemas no entendimento da mensagem. Vemos, dessa forma, uma fala prejudicada 

pela seleção de um som de caráter distintivo dentro da língua inglesa e que provoca mudança 

de sentido na frase exposta, pois, ao invés de dizer que viu “uma ovelha na fazenda”, a frase 

pronunciada foi de que viu “um navio na fazenda”. 

                                                           
19 Nossa tradução para o trecho: “evidências empíricas e anedotas indicam que há um nível de pronúncia limiar 

para falantes não nativos de inglês; se eles ficarem abaixo desse nível, eles apresentarão problemas de 

comunicação oral, por mais excelente e extenso que seja o seu domínio da gramática e do vocabulário na 

língua” (CELCE- MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996, p. 7-8). 
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Sobre esse assunto, Taveira e Gualberto (2012) comentam que é comum, em um 

ensino que contempla aspectos fonético-fonológicos, os alunos saberem as diferenças e 

distinções básicas entre os sons, como foi retratado no exemplo acima sobre as vogais longas 

e curtas, mas também relacionado às consoantes surdas e sonoras. Embora seja um traço 

sutil para os aprendizes brasileiros de inglês como LE, para um falante nativo é motivo de 

estranhamento quando esse fato não representa maior dificuldade de assimilação e 

entendimento da mensagem. Para os pesquisadores que citamos recentemente (LIMA 

JÚNIOR, 2010; TAVEIRA; GUALBERTO, 2012), esse fato exposto pode causar prejuízos 

em interações nativo/estrangeiro. Nesse sentido, “se os alunos não conhecem essas pequenas 

diferenças entre sons consonantais e sons vocálicos, é difícil entender algumas palavras e 

pronunciá-las” (TAVEIRA; GUALBERTO, 2012, p. 6). 

Essa passagem torna visível como o sistema fonológico da língua alvo pode 

apresentar pontos de contraste se comparado à L1 do aprendiz. Dessa maneira, a “falta de 

conhecimento fonético-fonológico da L2 aprendida pode, portanto, prejudicar as tentativas 

de comunicação, deflagrando, assim, a necessidade de haver foco no ensino da pronúncia na 

sala de L2” (LIMA JÚNIOR, 2010, p. 750).  

Segundo Neto e Vasconcellos (2003, p. 128), a reflexão fonológica é uma ferramenta 

pedagógica, legítima e fundamental para a aprendizagem de uma LE, especialmente do 

elemento pronúncia. Coadunando a essa visão, Pennington (1996) afirma a necessidade de 

observar e considerar os conhecimentos da área da fonologia para o ensino da pronúncia, 

objetivando uma comunicação eficaz e contribuindo para uma comunicação dinâmica, nas 

palavras de Pennington (1996, p. 220, grifo do autor), “the most obvious, justifiable and 

pressing goal in the area of phonology is intelligibility”20. Pennington (1996) justifica o 

emprego da fonologia ao ensino de língua, justamente, para o objetivo principal da 

pronúncia: a inteligibilidade na comunicação.  

O exposto acima torna explícita a necessidade de alinhar, ao exercício das habilidades 

linguísticas, relacionadas à competência gramatical, as capacidades comunicativas, ou seja, 

o desempenho que o sujeito possui ao utilizar a língua alvo em uma situação efetiva, de 

forma a ser competente comunicativamente.  

Widdowson (1978) tece considerações sobre o que define um sujeito ser competente 

comunicativamente.  Para isso, elabora uma distinção entre habilidade linguística e 

                                                           
20 Nossa tradução para o trecho: “o objetivo mais óbvio, justificável e urgente na área da fonologia é a 

inteligibilidade” (PENNINGTON, 1996, p. 220). 
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capacidade comunicativa. Segundo o entendimento de Widdowson (1978, p. 67), as 

habilidades (falar, ouvir, compor e compreender) que são definidas em relação ao meio e são 

relacionadas ao componente gramatical, ou seja, a forma pela qual o sistema da língua se 

manifesta. Do outro lado, o autor explana sobre capacidade comunicativa, indo ao encontro 

do conhecimento processual que o sujeito possui para empregar as habilidades linguísticas, 

ou seja, o conhecimento das regras para que seja possível criar significado em uma 

comunicação efetiva. Além do mais, “comunicative abilities embrace linguistic skills but not 

the reverse (WIDDOWSON, 1978, p. 67).21 Isso acontece, justamente, pelo que comentamos 

anteriormente. Possuir controle léxico-gramatical é necessário na aprendizagem de uma LE, 

porém, a habilidade comunicativa, o uso da língua, propriamente dito, vai além disso. 

Possuir a habilidade linguística pode não assegurar a total fluência verbal na LE. Essa 

perspectiva alimenta a necessidade de ensinar o uso da língua com efeito comunicativo 

conectado ao ensino da pronúncia. Nunes (2018, p. 238) concorda com este pensamento, 

pois “quando se aprende um idioma estrangeiro, não se aprende apenas a compor e a 

compreender sentenças de forma isolada, mas também a usar sentenças de maneira que 

levem o aprendiz a se comunicar nesse idioma”.  

Alves (2015) discute o ensino de LE dentro de uma concepção de língua como 

Sistema Adaptativo e Complexo22. Nessa perspectiva, o ensino da pronúncia deixa de ser 

centrado apenas em um componente linguístico isolado, e necessita vir a ser um dos 

integrantes da aula de LE, permeando as situações de comunicação. Alves (2015) conclui 

que temos, por meio dos pressupostos desse modelo teórico, “uma evolução da tradicional 

                                                           
21  Nossa tradução para o trecho: “habilidades comunicativas englobam as habilidades linguísticas, mas não o 

contrário” (WIDDOWSON, 1978, p. 67).  
22 Com base em Alves (2015), Beckner et al. (2009), Larsen-Freeman (2009) e Lima Júnior (2016), a língua, 

dentro da Teoria da Complexidade, especificamente em um Sistema Adaptativo Complexo, é uma abordagem 

dinâmica que concebe a linguagem como um sistema complexo que conjuga uma série de variáveis inter-

relacionadas no processo de aquisição de uma línga. Lima Júnior (2016) comenta que está concepção teórica 

está articulada aos fenômenos linguísticos, especificamente relacionados à aquisição de línguas nativas e/ou 

estrangeiras, de forma holística. De acordo com Alves (2015), Lima Júnior (2016) e Larsen-Freeman (2009), 

além de adaptativo, o processo de aprendizagem é descrito, também, como sistema donânico e não-linear, uma 

vez que se compreende que cada falante está inserido em um (ou mais) contexto(s)/fator(es), como, por 

exemplo, idade, motivação, contextos/espaços sociais, tipos de interação, estratégias de aprendizagem, fatores 

cognitvos, insumos, etc. Desta forma, pode-se dizer que, dentro da Teoria da Complexidade, o sujeito no 

processo de aprendizagem de uma língua, está inserido em um processo complexo, dinâmico e não-linear. 

Beckner et al. (2009, p. 1-2), para melhor entendimento sobre as características da língua como um Sistema 

Adaptativo Complexo (Complex Adaptive System-CAS), pontuam que: A linguagem como um CAS envolve: 

um sistema que consiste de múltiplos agentes (os falantes da comunidade de fala) que interagem uns com os 

outros. O sistema é adaptativo, isto é, o comportamento dos falantes é baseado em suas interações passadas e 

as interações presentes e passadas, em conjunto, alimentam o comportamento futuro.  
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fórmula do ‘Ouvir e Repetir’, para uma perspectiva baseada no ‘Interagir e Significar’” 

(ALVES, 2015, p. 413).   

O levantamento acima contribui para reafirmar a necessidade de se considerar o 

ensino da pronúncia no ensino de LE e a sua conscientização, pensando-o como uma 

estratégia que contribui para o aprendizado sonoro da L2. Brawerman-Albini e Kluge (2011) 

posicionam-se e afirmam ser imprescindível a instrução e a prática de pronúncia com 

eficiência, visto que, certamente, beneficiaria muitos brasileiros, tornando-os mais 

facilmente compreendidos em um mundo que, cada vez mais, utiliza a língua inglesa para a 

comunicação oral. Como defendemos até aqui, o ensino da pronúncia é uma necessidade 

durante a aquisição de uma L2 em razão de seu alto grau de dificuldade.  

Strange e Shafer (2008 apud MACHRY DA SILVA, 2014, p. 53) discutem sobre a 

grande possibilidade que falantes não nativos, os quais costumam adquirir a língua na fase 

jovem e adulta, “apresentem uma pronúncia marcada dos segmentos da L2. Muitas das 

dificuldades de produção são atribuídas à transferência de padrões da língua nativa”. Nessa 

perspectiva, aspectos relacionados à fonética e à fonologia têm tendência a apresentarem-se 

como os pontos mais difíceis da aquisição da LE, principalmente na fase adulta, sendo que, 

frequentemente, é observado esse fenômeno na realização fonética de estruturas fonológicas 

da L2 por esses aprendizes, estando, marcadamente, diferente dos padrões da língua nativa, 

ou seja, é perceptível que aspectos próprios àquele sistema linguístico são percebidos e 

produzidos de forma similar à L1, ao invés de realizá-los dentro do código da língua alvo 

(STRANGE; SHAFER, 2008 apud MACHRY DA SILVA, 2014, p. 53).  

Para além dessa afirmação sobre a complexidade da oralidade na LE, Alves 

(2012a,b), Bauer e Alves (2011), Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996), Fraser (2001), 

Gilakjani (2016), Gilakjani e Ahmadi (2011), Lima Júnior (2011, 2012), Roach (2000), 

Silveira (2004, 2019), Taveira; Gualberto (2012), Machry da Silva (2014), entre vários 

outros pesquisadores, afirmam que a produção da fala é um dos principais desafios de uma 

LE, fato que remete, novamente, à necessidade da instrução para o progresso e acuidade na 

pronúncia. Esses autores evidenciam que, embora estejam mais presentes, ainda são raras 

aulas e materiais que contenham informações sobre a qualidade dos sons, padrão de 

entonação, segmentação das palavras, sílaba tônica, entre outros aspectos do sistema sonoro.  

Buscando aprofundar os estudos sobre esse tema, o Department of education training 

and youth affairs (DETYA), um órgão do Departamento de Serviço Público australiano, 

correlacionado ao Ministério da Educação, para treinamento e assuntos relacionados à 
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juventude, averiguou duas observações que sempre permeiam as discussões sobre a 

instrução oral: i) a complexidão ligada à pronúncia; e ii) que ela, apesar do relato sobre o 

grau de dificuldade, pode ser ensinada e adquirida de forma proveitosa. Fraser (2001), 

discorrendo sobre as observações oriundas dessa investigação, comenta que: “pronunciation 

is one of the most problematic aspects of English language for both teachers and learners 

and […] pronunciation can be taught and learned effectively” (FRASER, 2001, p. 5).23 Essa 

afirmação leva-nos a inferências a respeito do aprendizado da pronúncia. Se há evidências 

que afirmam a necessidade de um trabalho específico e de qualidade sobre questões de 

pronúncia, por que não recorrer aos aspectos fonético-fonológicos para auxiliar os 

aprendizes a sentir-se seguros e hábeis à comunicação inteligível?  

Segundo Fraser (2001, p. 29-30), é fundamental que traços como entonação, ritmo, 

acento, altura, duração e outras qualidades fonéticas estejam presentes no ensino de LE. 

Fraser orienta que precisamos de ambas (características prosódicas e fonéticas), pois as 

mesmas exercem influência direta de nossa L1, tanto na percepção como na produção na L2. 

Pensando dessa forma, esse tipo de conscientização oral é uma oportunidade para minimizar 

a influência da L1 na L2 de forma negativa.  

Pennington (1994) indica que reconhecer os sons individuais e os traços prosódicos 

aumentam a inteligibilidade e, além disso, expande o inventário de sons da LE. Esses fatores, 

se associados, ajudam a reconhecer as variedades entre as línguas e auxiliam os aprendizes 

no monitoramento da sua fala, utilizando com mais acuidade os sistemas sonoros. Sobre a 

influência da L1 sobre a L2, Flege (1995, 2007) salienta que ela pode ser mútua, por essa 

razão, esse modelo teórico demonstra que a interação entre os sistemas linguísticos durante 

a aprendizagem é uma via de mão dupla e, nas considerações de Pennington (1994, p. 105), 

ensinar a pronúncia da língua alvo pode ajudar os alunos de LE a reconhecer e utilizar os 

idiomas seletivamente.  

Gilakjani e Ahmadi (2011, p. 81) expõem que, muito mais do que encarar o ensino 

da pronúncia como a produção correta dos sons ou palavras, deve ser visto como elemento 

crucial e integral da comunicação, incorporado nas atividades da sala de aula, destacando 

elementos como sons, sílabas, estresse e entonação. Após essas elucidações, os alunos 

tendem a construir a base da consciência sobre a L2. Assim, o professor pode, durante suas 

aulas, incentivar ativamente a produção dos alunos, conscientizando-os, gradualmente, na 

                                                           
23 Nossa tradução para o trecho:  “a pronúncia é um dos aspectos mais problemáticos da língua inglesa para 

professores e alunos e […] a pronúncia pode ser ensinada e aprendida efetivamente” (FRASER, 2001, p. 5).  
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prática da pronúncia com foco nas habilidades de ouvir e falar em várias situações, sejam 

formais ou informais. Os autores finalizam essa observação comentando que: "It can be 

concluded that with careful preparation and integration, pronunciation can play an 

important role in supporting the learners’ overall communicative power” (GILAKJANI; 

AHMADI, 2011, p. 81). 24 

Os estudos com base no conhecimento fonético-fonológico no ensino da pronúncia 

são reconhecidos, atualmente, como necessários para a aquisição de uma LE. Bollela (2002, 

p. 56) comenta que a pronúncia, “sendo de natureza fonética, expressa as organizações 

fonológicas (abstratas) da língua”. Esse diálogo com Bollela (2002) nos permite afirmar que 

a pronúncia não pode ser desvinculada do arcabouço fonético-fonológico de um idioma, isso 

porque, abrange todas as questões relacionadas aos aspectos dos segmentos, acento, ritmo, 

entoação, qualidade da voz, duração, entonação, articulação, organização das línguas, 

variedade, entre tantos outros que compreendem os traços de segmentos e supressegmentos. 

Fica evidente que a associação entre a interface da fonética e fonologia e o ensino da 

pronúncia possibilitam o desenvolvimento de diversos pontos da linguagem e da 

competência comunicativa.  

O ensino da pronúncia no século XXI é visto com otimismo por Morley (1991), pois 

as abordagens de ensino com foco na comunicabilidade oportunizam que as habilidades, 

principalmente da oralidade, que era esquecida em outros modelos de ensino, recebam um 

novo olhar, considerando sua importância. E para que isso possa ser o mais significativo, a 

pesquisadora cita alguns caminhos, destacando que, tanto em nível inicial ou avançado de 

aquisição de LE, a experiência em aspectos fonético-fonológicos da língua alvo “gives 

detailed attention to suprasegmentals and voice-quality features and their forms and their 

functions in interactive discourse (in addition to segmental information) and one that 

stresses application in communicative approaches to pronunciation teaching” (MORLEY, 

1991, p. 511). 25 

No ensino de LE, é necessário que exista um espaço específico para a conscientização 

dos aspectos fonético-fonológicos que adentre as especificidades da língua alvo, em especial, 

ao arcabouço sonoro desta, para que seja possível ao aluno de LE caminhar entre os dois 

                                                           
24 Nossa tradução para o trecho: “Pode-se concluir que, com cuidadosa preparação e integração, a pronúncia 

pode desempenhar um papel importante no apoio ao poder comunicativo geral dos alunos” (GILAKJANI; 

AHMADI; 2011, p. 81). 
25 Nossa tradução para o trecho: “fornece detalhada atenção aos recursos supressegmentais e qualidade vocal, 

suas formas e funções em um discurso interativo (além de informações segmentais) e que enfatize a aplicação 

de abordagens comunicativas ao ensino da pronúncia” (MORLEY, 1991, p. 511).  
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sistemas linguísticos, reconhecendo os elementos e características que compõem, 

assemelham e/ou distinguem uma língua da outra, em relação aos seus fonemas. Jones (1997, 

p. 182 apud HIRAKAWA, 2007, p. 41), sobre o ensino da fonética na aprendizagem de LE, 

diz que a tendência é a pronúncia melhorar, adquirindo novos status, com o monitoramento 

gradual do sistema adquirido, fundando o conhecimento consciente dos fatos sobre o idoma 

e que, embora a língua materna possa interferir na aquisição fonológica de uma nova L2, o 

ensino explícito dos aspectos fonético-fonológicos auxilia, principalmente, os adultos a 

tornarem-se mais conscientes dos seus problemas de pronúncia, fazendo com que a sua 

produção melhore a longo prazo. Cristófaro-Silva (2015) parte do mesmo princípio, sendo 

mais enfática sobre a interferência da língua mãe sobre a língua alvo. Ela frisa que o sistema 

sonoro da LE é fundado, essencialmente, no primeiro sistema linguístico do sujeito adulto, 

ou seja, em sua língua materna. Cristófaro-Silva (2015), em seu livro, trabalha com a seara 

da aprendizagem da LE por adultos, pois parte da perspectiva que as estruturas cerebrais, 

relacionadas à aprendizagem de L2, encontram-se em diferente estado, equiparado às 

crianças que, dentro dessa visão, possuem maior facilidade e destreza na aquisição de um 

novo idioma em seus diversos aspectos, inclusive, oral (BONA, 2013; ECKMAN, 2004; 

HU, 2006; KIVISTÖ-DE SOUZA, 2015; LIMA JÚNIOR, 2011, 2012; STEIN, 2011; 

ZIMMER; ALVES, 2006). Essas questões são aprofundadas e exemplificadas dentro do 

segundo capítulo; neste momento, vamos nos ater ao foco principal desta seção: o 

conhecimento fonético-fonológico na aprendizagem da pronúncia em LE. 

A incorporação de aspectos fonético-fonológicos no ensino de L2 visa, como 

comenta Cristófaro- Silva (2015, p. 9), conduzir os alunos a tornarem-se conscientes da sua 

pronúncia e capazes de monitorar a própria fala, mas, além de conduzir para a familiaridade 

com os padrões sonoros da LE, que são realizados por meio do conhecimento fonético e 

fonológico, oferece ao aprendiz uma grande oportunidade de ter um desempenho, 

substancialmente, mais acurado na língua que está aprendendo. Inclusive, acrescenta que é 

essencialmente necessário priorizar o ensino da pronúncia da L2 que está 

ensinando/aprendendo.  

Aquino (2010), Cistófaro- Silva (2015), Kivistö-de Souza (2015, 2017), Lima Júnior 

(2010, 2012), Silva (2004), Souza (2009) e Taveira e Gualberto (2012) julgam necessário o 

uso dessa ferramenta, pois, após observarem pesquisas, concluem que conhecer as 

características fonológicas da LE pode ser eficaz e contribuir com o processo de 

aprendizagem, não somente para ajudar no aperfeiçoamento da pronúncia, o que já é 
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comprovado, mas, também, para desenvolver autonomia no aluno em relação a essa 

habilidade.  

Pennington (1996, p. 6), em conformidade ao que assinalamos, julga que deixar de 

ensinar aspectos fonéticos e fonológicos é ignorar, também, questões importantes de cada 

idioma e que são elos centrais na pronúncia, tanto na produção, na percepção e no 

entendimento da mensagem.  

 

As the basis of all higher linguistic units and as the bearer of many different kinds 

of symbolic meaning, phonology is an important aspect of fluency and therefore 

of discourse competence, i.e., the ability to construct extended stretches of speech 

appropriate to different contexts. To ignore phonology means to ignore an aspect 

of language, which is central to the production, the perception and the 

interpretation (PENNINGTON, 1996, p. 6). 26 

  

 Assim como Souza (2009), defendemos que a consciência crítica, capaz de refletir 

durante o aprendizado de uma LE, principalmente sobre a sua produção oral, é essencial, 

pois são comprovadas as possibilidades de transferências e assimilações entre a L1 e a L2. 

Ser exposto à conscientização ativa e reflexiva dos sons é um caminho para conhecer e 

manusear os mecanismos de fala, bem como o conhecimento prático dos aspectos sonoros 

que compõem cada idioma, ou seja, “é importante que o aluno saiba das realidades fonéticas 

e fonológicas da língua que se pretende aprender” (SOUZA, 2009, p. 38).  

 Conhecer as propriedades sonoras da LE pode atuar como um complemento para o 

desenvolvimento da habilidade oral na língua alvo, pois elas estão associadas ao ato de 

perceber e produzir os sons, tarefa fundamental para que aconteça a comunicação de forma 

inteligível na língua alvo. Dentro desse raciocínio, estar consciente sobre as propriedades de 

cada língua é um passo para se aproximar da fluência do idioma que se está aprendendo. 

Como já mencionado neste estudo, as línguas possuem um inventário de sons, alguns desses 

valores sonoros são afins, outros semelhantes, e há, ainda, os de valor distintivo, por isso, é 

necessário que o sujeito, aprendiz de L2, esteja ciente de que desenvolver essa consciência 

é necessário, a fim de mudar o padrão conceitual dos sons, ou seja, produzir sons diferentes 

de sua língua materna.  

                                                           
26 Nossa tradução para o trecho: “Como base de todas as unidades linguísticas superiores e como portadora de 

diferentes significados simbólico, a fonologia é um aspecto importante da fluência e, portanto, da competência 

discursiva, ou seja, a capacidade de construir prolongados trechos de fala apropriados para diferentes contextos. 

Ignorar a fonologia significa, ignorar um aspecto da linguagem que é central para a produção, a percepção e a 

interpretação” (Pennington, 1996, p. 6).  
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 É sobre esse assunto que trataremos na seção seguinte, pois é um ponto fundamental 

para o decorrer de nosso estudo, precisamente na análise das atividades que compõem os 

LD, pois apontaremos lições que exploram as qualidades distintivas entre o PB a língua 

inglesa. Para além de conceituar os traços distintivos entre o inventário fonológico das duas 

línguas, apresentaremos perspectivas teóricas que elucidam a necessidade de explicitar a 

estrutura da L1 e L2 no processo de aprendizagem da LE.  

 

1.5.Considerações sobre as diferenças entre os sistemas linguísticos do português e do 

inglês 

 

Esta seção visa debater algumas questões que circundam o conhecimento fonético-

fonológico no ensino da pronúncia, particularmente, considerações sobre os traços 

distintivos entre o sistema linguístico do PB e do inglês, como ponto de partida para entender 

como acontece a percepção dos sons e do espaço fonológico compartilhado entre os idiomas. 

Para isso, apontaremos, brevemente, conceitos e modelos relacionados à aquisição e 

aprendizagem de sons, como, por exemplo, o conceito de i) “surdez fonológica”, de 

Polivanov; ii) “crivo fonológico”, de Trubetzkoy; e iii) “Modelo de Aprendizagem da Fala” 

(Speech-Learning Model) de Flege. Após, traremos um resumo sobre os elementos 

consonantais e vocálicos distintivos entre o PB e o inglês. 

No processo de aquisição dos aspetos fonético-fonológicos de uma L2, Alves e 

Barreto (2012) atestam que a relação entre percepção-produção dos sons da língua alvo é 

um fator de influência primordial. Flege (1995), importante nome nas pesquisas sobre 

aquisição de LE, precisamente sobre elementos da fala, descreve a díade formada pelos 

processos de percepção e produção dos sons como indissociáveis, pois, “without accurate 

perception “targets” to guide sensorimotor learning of L2 sounds, production of the L2 

sounds will be inaccurate” (FLEGE, 1995, p. 238). 27 

Os conceitos de “surdez fonológica”, cunhado por Polianov (1978) e de “crivo 

fonológico”, de Trubetzkoy (1973), são importantes marcos dentro da noção sobre a 

interferência que afeta, desde a percepção à produção, no processamento dos sons da LE, 

visto que as categorias fonológicas existentes na língua materna interferem na 

compreensibilidade do novo sistema.  

                                                           
27 Nossa tradução para o trecho: “sem a percepção precisa para guiar a aprendizagem sensório-motora dos sons 

da L2, a produção dos sons da L2 será imprecisa” (FLEGE, 1995, p. 238). 
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Uma das primeiras hipóteses que refletem sobre a tentativa de explicar as possíveis 

interferências sofridas pela fonética da LE é o conceito de “surdez fonológica”, proposto por 

Polivanov, em 1931. Assim, ele descreve que, ao ouvirmos uma frase ou expressão da LE, 

temos tendência a decompô-la e caracterizá-la de acordo com os aspectos segmentais e 

suprassegmentais de nossa língua materna. De acordo com esse conceito, o aprendiz pode 

perceber os sons da L2 diferentemente da maneira como são produzidos, ou seja, com 

diferentes sequências e qualidades de fones e também dos fonemas. Uma forma de 

exemplificarmos esse conceito é considerando o contexto em que o aluno, aprendiz de I-

LEM, recebe um input oral da LE. A tendência, dentro desse quadro, é que ele julgue o que 

ouve segundo o sistema fonológico e as regras fonotáticas da sua L1, que acabam por guiar 

a uma percepção inexata da qualidade e quantidade de fones. A palavra “hot dog” [hɑt dɔg] 

(cachorro quente), pronunciada dentro das regras da língua em que consoantes plosivas não 

podem ocupar posição em coda silábica, é percebida como [´xɔtʃi] [´dɔɡi]. Aqui vemos, 

claramente, à inserção de um [i] epentético no fim de uma sílaba consonantal, pois, no PB, 

é usual que se preencha esse espaço com a adição de um segmento vocálico, pois uma das 

características desse idioma é que ele não permite oclusivas em contexto de coda silábica 

(COSTA, 2017; GOMES, 2019; POLIVANOV, 1978; SANDES, 2010).  

Modelo complementar a este é o de Trubetzkoy (1973), chamado de “crivo 

fonológico”.  Esse conceito tece considerações sobre a aprendizagem dos sons da LE e serve, 

também, como perspectiva de análise para as estratégias motoras e mentais mais comuns aos 

estudantes de LE nas etapas iniciais da formação da sua interlíngua, visto que o aprendiz 

ainda não demostra amplo conhecimento do sistema de sons da língua que está aprendendo. 

Segundo Trubetzkoy (1973), crivo é um espécime de filtro receptivo, realizado de forma 

automática e inconsciente, caminho pelo qual deslocam-se todas as informações de ordem 

fonológica que se ouve/diz. Submetendo-se à configuração de cada idioma, esse filtro 

fonológico processa, abstratamente, as informações que se ouve, conduzindo-as a essa 

“peneira” perceptiva, relativa ao sistema fonológico da língua em questão. Assim, o falante 

aprendiz de LE interpreta os sons da L2 de forma imprecisa, o que converge em erros de 

percepção e, logo, de produção (COSTA, 2017; GOMES, 2019; SANDES, 2010; 

TRUBETZKOY, 1973). 

Um exemplo de processamento realizado por meio do crivo fonológico pode 

acontecer com a percepção do grafema <i>. O aluno brasileiro de I-LEM, ao ouvir as 

palavras:  leave (partir) - [li:v] - /[i:], e pink (rosa) - [pɪŋk] - [ɪ] na língua inglesa, essas 
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passam pelo filtro perceptível, representado pela Figura 1, a seguir, com os seus respectivos 

sons vocálicos ([i:] e [ɪ]), e são interpretadas como o som de /i/ do PB, como ocorre, 

dependendo da variedade, na palavra giz [ʒˈiʃ]. Esse exemplo mostra que um aprendiz 

brasileiro de língua inglesa tende, no início do seu processo de aprendizagem de L2, a 

perceber as diferenças, tanto acústicas como articulatórias, como a que existe no inventário 

linguístico da sua L1. A seguir, apresentamos uma representação do que seria o filtro 

fonológico, descrito por Trubetzkoy (1973), local em que as informações de ordem 

auditiva/fonológicas são processadas na mente do falante.  

 

Figura 1 - Representação do “crivo fonológico” de Trubetzkoy (1973) 

                 Som da LE                             

             /i:/                 /ɪ/ 

                             

                        /i/ 

                 Som do PB 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Acostumou-se com a descrição de uma provável tendência à dificuldade de 

aprendizagem do sistema fonológico da LE, como apresentamos na seção anterior. Há um 

senso comum que, dentro da aprendizagem de L2, a pronúncia é uma das habilidades mais 

complexas de entendimento e aquisição. Essas dificuldades podem ser observadas por meio 

dos conceitos de “surdez fonológica”, e/ou “crivo fonológico”, pois uma sendo 

complementar à outra, apresentam uma concepção sobre como os aprendizes podem estar 

fonologicamente surdos e/ou acabam utilizando do crivo fonológico da L1 nas produções 

relacionadas à L2, interferindo na pronúncia na LE (GOMES, 2019, p. 14).  

Como vimos, os conceitos descritos por Polianov (1978) e Trubetzkoy (1973) 

apresentam, como foco, o início da aprendizagem da LE, momento em que é comum o 

aprendiz não estar habituado às características do novo idioma, e em pleno desenvolvimento 

da conscientização acerca de seus processos linguísticos. Esses conceitos demonstram, 

portanto, o foco na investigação em que os aprendizes apresentavam transferência de 

elementos da língua materna para a L2. Com o avançar das pesquisas, estudos mais atuais 

partem dessas hipóteses para descrever perspectivas em que, tanto a produção como a 

percepção da fala estão em constante interação fonético-fonológica, sofrendo, como já 

mencionamos, a chamada interferência bidirecionda entre os sistemas linguísticos, ou seja, 
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não é mais apenas a L1 que atua na percepção e produção da L2, mas ela acontece 

mutuamente: “the sounds of L1 influence sounds produced in L2 and, to a lesser extent, the 

sounds of L2 influence the sounds of LI” (FLEGE, 1986, p. 34).28 

Uma das marcas que mais caracterizam uma pronúncia é o sotaque. Segundo Flege 

(1995), no processso que envolve a aprendizagem de uma LE, essa marca linguística 

característica de uma língua materna, bem como de tracos e marcas relacionadas à uma 

cultura/localidade geográfica, é causado pela interação entre dois ou mais sistemas fonéticos, 

pois o sujeito, sem a devida conscientização, percebe e produz os sons da L2 em relação às 

categorias linguísticas presentes no sistema de sua L1. Entretanto, pesquisas, como, por 

exemplo, Flege (1995, 2002), mostraram que, com uma exposição suficiente em recursos 

para o ensino, os aprendizes conseguem perceber ou produzir os sons da língua alvo, 

diferentes da língua materna, e criam uma nova categoria fonética, dentro da já existente, 

que possa ser usada em vários contextos e retida na memória de longo prazo. 

Dessa maneira, passamos a apresentar os estudos de Flege (1995, 2002), que relatam 

uma predileção envolvendo o espaço fonético-fonológico da L1 e da L2 de forma 

compartilhada. O Modelo da Aprendizagem da Fala (Speech Learning Model - SLM), 

proposto por James Emil Flege, tem, por objetivo, explicar a aprendizagem de L2 por meio 

da premissa em que se consideram que as dificuldades, concernentes à aquisição de um 

idioma, podem ser previstas com base na comparação sistemática entre o inventário 

linguístico da sua L1 com a língua que se deseja aprender (FLEGE, 1995, 2002). 

Flege (1995, 2002) comenta que quanto maior o tempo e contato de um sujeito apenas 

com a sua L1, maior é a dificuldade para que o aprendiz consiga assimilar os segmentos 

fonéticos de uma L2, pois aumenta a probabilidade de interferência da língua materna na 

aquisição de um novo idioma. Isso ocorre, principalmente, pela diminuição da capacidade 

de aprender a pronunciar os sons das línguas, provocado, segundo o autor, pelo avanço da 

idade. Durante a aquisição de L1, todo indivíduo desenvolve uma representação perceptual 

do sistema fonético, relativo aos sons da L1. Nele são fixadas todas as características da sua 

língua materna, que, por mais que seja possível o desenvolvimento durante toda a vida, como 

explica o autor, elas são a base de representação perceptual dos sons que integram a língua 

que se deseja aprender, assim, os aspectos fonético-fonológicos da L2 tendem a ser 

percebidos com relação aos sons já existentes, próximos aos sons da língua materna e aos 

                                                           
28 Nossa tradução para o trecho: “os sons de L1 influenciam os sons produzidos em L2 e, em menor grau, os 

sons de L2 influenciam os sons de L1” (FLEGE, 1986, p. 34). 
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não existentes nela. Dessa forma, esse modelo deixa mais visível o vínculo entre percepção 

e produção e como uma pode influenciar na outra. Isso porque, se um aprendiz de LE 

desenvolve a acuidade para a discriminação das diferenças sonoras entre a L1 e a L2, há 

grande tendência para que ele se torna capaz de produzi-los dentro do padrão linguístico LE, 

evitando transferências e associações, ou mesmo perdurando a interlíngua criada no espaço 

de tempo entre o refletir e notar da consciencialização.  

De acordo com esse modelo, há três categorias em que se dividem os sons a partir do 

momento em que o aprendiz inicia o processo reflexivo de aquisição, são eles: i) novos 

(new); ii) parecidos (similar); e iii) idênticos (identical). Para Flege (1992, p. 179), “a useful 

method for characterizing the relationship between phonetic categories in L1 and L2 is to 

classify the L2 sounds as "new", "similar", or "identical".29 O autor ainda comenta que “most 

or all L2 sounds will be identified with an L1 sound. However, some analysts draw a 

distinction between L2 sounds that are relatively similar to sounds in the L1, as opposed to 

L2 sounds that are more dissimilar or even ‘new’” (FLEGE, 1995, p. 263).30 

 Por essa distinção, entende-se o som i) novo como aquele que não pertence a 

nenhuma categoria da L1, ou seja, é um elemento distintivo entre os dois sistemas 

linguísticos, pois, muitas vezes, pode apresentar tanto propriedades acústicas quanto 

articulatórias particulares. Eles podem ser, eventualmente, adquiridos se o aprendiz perceber 

as diferenças fonéticas entre os segmentos da L1 e da L2 e, dessa forma, criar uma nova 

categoria.  Um som ii) similar é descrito como aquele capaz de ser identificado dentro da 

sua língua mãe, porém, ele apresenta diferenças, algumas características articulatórias, que, 

nem sempre, são perceptíveis. Segundo o autor, esses são, na maior parte dos casos, as 

responsáveis pelas transferências e que podem influenciar, diretamente, na inteligibilidade. 

Por apresentarem características que o tornam comum as duas línguas, são mais difíceis de 

serem adquiridos, visto que essa semelhança pode ocasionar um entrave para os aprendizes 

adultos e dificultar a criação de uma categoria fonética para os sons similares. Nessa esfera, 

a conscientização sobre os aspectos fonético-fonológicos da LE, que defendemos em nosso 

estudo, pode ser uma aliada, auxiliando o aluno na percepção e diferenciação dos segmentos 

entre os dois sistemas linguísticos. Por fim, um som iii) idêntico é aquele que pode ser 

                                                           
29 Nossa tradução para o trecho: “Um método útil para caracterizar a relação entre as categorias fonéticas da 

L1 e L2, é classificar os sons de L2 como ‘novo’, ‘similar’ ou ‘idêntico’” (FLEGE, 1992, p. 179).  
30 Nossa tradução para o trecho: “a maioria, ou todos os sons L2, podem ser identificados com um som da L1. 

No entanto, alguns analistas fazem uma distinção entre os sons da L2 que são relativamente similares aos sons 

da L1, em oposição aos sons L2 que são mais diferentes ou até mesmo ‘novos’(FLEGE, 1995, p. 263)”.  
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identificado facilmente como um som da L1 por apresentar as mesmas características 

articulatórias, de duração e pertencendo a uma mesma categoria da L1, por exemplo 

(FLEGE, 1986, 1992, 1995, 2002).  

Alves e Barreto (2012, p. 196) concordam que as novas categorias fonéticas da L2 

podem ser adquiridas quando existir determinado grau de dissimilaridade entre os sons da 

língua alvo e da língua materna. Caso o aprendiz não desenvolva essa habilidade perceptual, 

ele poderá atribuir sons da L2 com os que figuram no seu sistema linguístico da L1. Os 

autores salientam que é necessário considerar dois conceitos basilares, que são: i) 

identificação; e ii) discriminação. O conceito de i) identificação abrange a percepção 

acústica, ou seja, a maneira como detectamos o som que necessita ser adquirido por meio do 

input acústico da L2. Ao receber esse estímulo, é preciso que exista a abertura de uma nova 

categoria estabelecida no sistema acústico do aprendiz. É nesse momento que a ii) 

discriminação se coaliza à identificação, para que se alcance a consciência de que o novo 

som apreendido não pertence a L1, mas, sim, é uma nova categoria, própria do sistema 

sonoro da L2 e, dessa forma, é diferente daqueles que já configuram na sua língua materna 

(ALVES; BARRETO, 2012, p. 195).  

É válido lembrar que existe a tendência do aprendiz de L2 não perceber a diferença 

de alguns fones na efetivação da sua pronúncia, isso ocorre, justamente, pelo contraste de 

elementos sonoros entre as línguas. Essa incapacidade de não discriminar os contrastes é um 

dos elementos que causam dificuldades no aprendizado, podendo ser vista, por exemplo, na 

discriminação dos sons vocálicos [æ] e [ɛ] que são encontrados em palavras como dad [dæd] 

(papai) e dead [dɛd] (morto(a)). Observando esse exemplo, podemos tornar mais rica nossa 

explicação, pois, trata-se de um modelo que conduz à diferença contrastiva, no caso das 

vogais no inglês, pois não existe tal diferença no inventário fonético-fonológico do PB. Com 

tal característica, o aprendiz brasileiro de língua inglesa tende a processar ambas as vogais 

das palavras dad e dead, do inglês, como se fossem a vogal conhecida por eles, pertencente 

ao português. Isso se dá, justamente, pela pequena diferença na qualidade vocálica entre a 

vogal da L1 e a vogal /ɛ/ presente em dead. Cristófaro-Silva (2015) descreve essa diferença 

vocálica entre os sons, dizendo que: 

Se compararmos a vogal ɛ do inglês americano [...] com a vogal ɛ do 

português brasileiro, como em pé-, verificamos que há uma pequena 

diferença de qualidade vocálica. Isso porque a vogal ɛ, no inglês americano, 

tem a qualidade sonora intermediária entre os sons e – como na palavra 

“vê” do português – e ɛ- como na palavra “pé” no português. Em termos 

articulatórios, o que ocorre é que a vogal ɛ do inglês americano é 
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pronunciada com a boca um pouco mais fechada do que a vogal ɛ do 

português (CRISTÓFARO-SILVA, 2015, p. 87).31 

 

Esse é um dos motivos pelos quais os aprendizes tendem a não discriminar a 

diferença entre os sistemas. Além de novos sons, vemos que o fator articulatório é 

coadjuvante para a pronúncia desses elementos. Alves e Barreto (2012) constroem um 

quadro com os pares de vogais do inglês americano, composto por palavras de difícil 

discriminação para os aprendizes brasileiros, ilustrando essa adversidade exposta. Assim, o 

quadro abaixo apresenta alguns exemplos de palavras formadas por meio de pares mínimos, 

destacando-se os pares de fonemas vocálicos (/æ/, /e/, /ɪ/, /i/, /ʊ/ e /u/): 

Quadro 1- Pares de vogais do inglês americano de difícil discriminação para o 

falante do PB 

 

/æ/ /e/ /ɪ/ /i/ /ʊ/ /u/ 

Man Men hit heat Pull pool 

Pan Pen it eat Full fool 

Bad Bed hill heel Should shooed 

Dad Dead fit feet Look luke 

Fonte: Alves e Barreto (2012, p. 196). 

Esse quadro representa, segundo seus criadores, os pares de palavras da língua 

inglesa que possuem o traço fônico muito parecido entre elas. Conforme o estudo acima 

mencionado, o aluno brasileiro aprendiz dessa LE, tende a não identificar essa sutil distinção, 

podendo apresentar a tendência de encaminhar para uma produção de modo não distintivo. 

Por assim dizer, a pronúncia de palavras como it [ɪt] (isto) e eat [i:t] (comer) seriam as 

mesmas, não distinguindo os traços articulatórios e de duração, por exemplo.  

É por essa razão que Alves e Barreto (2012) e Azambuja (2010) viabilizam uma 

melhor compreensão desse processo ao ilustrarem a aquisição do inglês por falantes 

brasileiros, no que tange às vogais breves e longas. No caso da distinção entre o /i:/ chamado 

de longo e o /ɪ/ breve, encontrado em palavras como sheep ([ʃi:p] (ovelha) e ship [ʃɪp] 

                                                           
31 É necessário explicar, para o nosso leitor, a opção da pesquisadora em não fazer uso de [] colchetes 

(transcrição fonética) ou // barras transversais (transcrição fonológica) ao utilizar-se dos símbolos fonéticos (A 

descrição da utilização de um ou outro elemento é explicado na página 36 de nossa dissertação). Segundo a 

autora, qualquer transcrição apresentada em seu livro é uma transcrição fonética, sendo omitido o uso de 

colchetes para evitar redundâncias. A opção da autora por apresentar transcrições fonéticas nesse livro decorre 

do fato de que estas oferecem informações explícitas sobre a pronúncia, tocando em pontos primordiais 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2015, p. 17). 
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(navio), respectivamente. Embora a diferença na pronúncia seja sutil, elas são marcadas e 

percebidas pelos falantes nativos de inglês, fazendo-se necessário que exista essa percepção 

e produção acurada para evitar falhas na comunicação. Por existir a vogal /i/ em nosso 

sistema linguístico, os aprendizes brasileiros podem produzir e, até mesmo, perceber esses 

segmentos vocálicos anteriores (/i:/ e /ɪ/) como se fossem o mesmo. Dispondo dessa 

elucidação, “essa distinção é contrastiva no inglês, tendo necessariamente de ser adquirida 

pelo aprendiz de L2” (ALVES; BARRETO, 2012, p. 199).  

Segundo Costa (2017), durante o processo de desenvolvimento de sua habilidade oral 

na língua alvo (que envolve o ato de perceber e produzir os sons propriamente ditos), o 

aprendiz de LE pode perceber e produzir sons que, normalmente, são relacionados com o 

sistema fonológico de sua L1 sem compreender os traços idiossincráticos pertencentes ao 

nível segmental e prosódico, tanto de sua língua mãe quanto da LE. Aprender um novo 

idioma e, particularmente, os traços constituintes de sua oralidade, é um processo difícil e 

que requer amadurecimento do aprendiz no que reflete a forma como percebe a LE.  

Silveira (2019, p. 3862), por meio de seu recente levantamento, aponta que a pesquisa 

sobre a fala em LE possui, como uma das intenções, a preocupação em tentar entender a 

maneira como se processam a percepção e a produção dos sons, sejam eles segmentos 

vocálicos e/ou consonantais, ou sobre os aspectos suprassegmentais da língua alvo. Isso se 

dá, principalmente, partindo da comparação dos sistemas sonoros de duas ou mais línguas, 

além da descrição dos possíveis problemas que circundam essa aprendizagem.  

Com base no exposto até o presente momento, e objetivando sustentar a base de 

análise do corpus de pesquisa, ou seja, as atividades que focalizam conscientizar os alunos 

sobre o caráter de sons distintivos entre I-LEM e o PB, apresentamos um breve panorama 

sobre a classificação dos sons consonantais e vocálicos do inglês, que possibilitam elucidar 

esse sistema sonoro, além de compreender os traços idiossincráticos entre os fonemas do PB 

e do inglês. Tomamos como referência as descrições fornecidas, majoritariamente, por 

Azambuja (2010), Callou e Leite (2009), Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996), 

Cristófaro-Silva (2015, 2009, 2003), Kelly (2001), Lamprecht et al. (2012), Sant’Anna 

(2003), Santos e Vieira (2015), Silveira (2019) e Steinberg (1986).  

O sistema fonológico do PB é composto por dezenove fonemas consonantais (/p/, 

/b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /m/, /n/, /ɲ/, /l/, /ʎ/, /ɾ/, /r/) e sete fonemas vocálicos 

(/a/, /ɛ/, /ɔ/, /e/, /o/, /i/, /u/) (CALLOU; LEITE, 2009; CRISTÓFARO SILVA, 2003; 

MATTOSO CÂMARA JR, 1984; MATEZENAUER; COSTA, 2017; SILVA; MACHRY 
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SILVA, 2017). Por sua vez, o inglês é composto por vinte e quatro fonemas consonantais 

(p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /dʒ/, /tʃ/, /ð/, /θ/, /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/) 

além de suas doze vogais (/i:/, /ɪ/, /ɛ/, /æ/, /ɜ:/, /a:/, /ʌ/, /ə/, /u:/, /ɔ:/, /ʊ/, /ɔ/) (AZAMBUJA, 

2010; CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; 

KELLY, 2001; LAMPRECHT et al., 2012; SANTOS; VIEIRA, 2015; SILVEIRA, 2019; 

STEINBERG, 1986).  

Apresentamos, também, uma breve descrição sobre as características de produção 

dos sons consonantais e vocálicos, a fim de explicar traços característicos de sua produção e 

articulação. Dessa forma, nossos apontamentos e discussões visam refletir e elucidar alguns 

aspectos distintivos entre os sistemas linguísticos, e como estas questões refletem no 

desenvolvimento da oralidade na LE. Na continuidade deste estudo, passamos à descrição 

de peculiaridades no que diz respeito às vogais. 

Os fonemas vocálicos do PB, como apontamos, são sete, e podem ser visualizados e 

comparados aos doze que integram as vogais da língua inglesa, segundo a descrição de Silva 

(2007) e Cristófaro-Silva (2015):  

 

Quadro 2 - Fonemas vocálicos do  PB 

 Anterior    Central Posterior 

Alta/ Fechada ɪ  u 

Média Alta/ Meio-fechada e  o 

Média Baixa/ Meio-aberta ɛ  ͻ 

Baixa/ Aberta  a  
Fonte: Elaborado pela autora com base em Silva (2007). 

 

Quadro 3 - Fonemas vocálicos do inglês 

 Anterior Central Posterior 

 Longa Breve Longa Breve Longa Breve 

Alta i: ɪ   u: ʊ 

Média  ɛ ɜ: ʌ, ə ɔ: o 

Baixa  æ a:    
Fonte: Elaborado pela autora com base em Cristófaro-Silva (2015). 

 

Em relação às vogais dos dois idiomas focalizados, percebemos que a língua inglesa 

possui um número mais extenso de realizações se comparado ao PB, além de descrições 

sobre a duração de alguns desses segmentos, como explicitado no Quadro 3, relativo aos 

fonemas vocálicos da língua inglesa.  
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Relacionado à classificação das vogais, segundo Battisti (2014, p. 42), “os fones 

vocálicos são articulados com o mínimo de constrição”. Como são sons gerados na laringe 

por meio da vibração das pregas vocais, não encontram obstrução nem produzem fricção, 

como ocorre com os sons consonantais, e são modificadas “nas cavidades do trato vocal pelo 

posicionamento dos lábios e da língua”. As vogais se caracterizam em três parâmetros 

articulatórios: i) altura da língua em relação ao palato duro; ii) formato/arredondamento dos 

lábios; e iii) anterioridade e posterioridade da língua.  

De acordo com Battisti (2014), Massini-Cagliari e Cagliari (2007) e Silva (2007), a 

característica de altura de uma vogal é relacionada à distância da língua em relação ao palato 

duro, classificando-se de acordo com esse parâmetro:  

 Vogais altas (fechadas) - língua próxima ao palato e o maxilar quase fechado, 

exemplos: [i] e [u]; 

 Médias altas (meio-fechadas) - língua um pouco abaixo do palato e o maxilar um 

pouco aberto, exemplos: [e] e [o]; 

 Médias baixas (meio-abertas) - língua afastada do palato duro e o maxilar aberto, 

exemplos: [ɛ] e [ͻ]; 

 Baixas (abertas) - nesta posição, a língua ocupa uma posição mais baixa possível, 

afastando-se do palato duro durante a articulação dos sons vocálicos, de forma que a 

configuração do maxilar ocupa uma posição amplamente aberta. Exemplo de vogais 

[a] e [ᴂ]. 

O segundo parâmetro de classificação das vogais é quanto ao formato dos lábios, 

podendo ser arredondadas [u], [o], [ͻ], ou não arredondadas [i], [ɛ], [e]. Para Silva (2007, p. 

32), “Tal parâmetro resulta de uma manobra de aproximação e protusão labial”, ou seja, 

movimento em que os lábios são projetados para frente. Para essa articulação, a posição que 

a língua ocupa no trato independe da configuração que ela assume, sendo “possível sobrepô-

la a vogais anteriores, centrais e também a vogais posteriores”.  É esse o terceiro parâmetro 

possível de classificação vocálica em relação à anterioridade e posterioridade. Segundo 

Cristófaro-Silva (2003, p. 68), esse critério “refere-se à posição do corpo da língua na 

dimensão horizontal durante a articulação do segmento vocálico”, de modo que a cavidade 

bucal é dividida em três partes simétricas. “Uma parte localizada à frente da cavidade bucal 

(anterior) e uma parte loca lizada na parte final da cavidade bucal (posterior). Entre essas 

duas partes, tem-se uma parte central”. Desse modo, as posições da língua são: anterior, 

central e posterior. A seguir, na Figura 2, ilustramos a classificação das vogais dentro dos 
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três parâmetros articulatórios, relacionando-os aos símbolos vocálicos que correspondem à 

sua articulação. 

 

Figura 2 - Classificação das vogais de acordo com os parâmetros articulatórios 

 
Fonte: Massini-Cagliari e Cagliari (2007, p. 129). 

 

Essa figura foi criada por Massini-Cagliari e Cagliari (2007) com base no IPA, mas 

remodelado, sendo possível observar amplamente os três padrões classificatórios 

relacionados à articulação dos segmentos vocálicos, os quais representam todas as línguas 

já catalogadas.  

  Outras características importantes em relação à qualidade vocálica são que elas 

apresentam, tipicamente, vozeamento. Isso ocorre devido à expulsão de ar do pulmão, que 

provoca vibração nas cordas vocais. O outro ponto diz respeito à duração dos segmentos. De 

acordo com Cristófaro-Silva (2015), em algumas línguas, como é o caso do inglês, ocorrem 

vogais longas e breves, como podemos ver nas palavras sheep [ʃi:p] (ovelha) e ship [ʃɪp] 

(navio). A primeira palavra possui o som vocálico alongado, diferenciando-se da pronúncia 

da segunda, em que o som é breve. A autora salienta, também, que uma vogal longa também 

é uma vogal tensa, ou seja, os músculos estão mais firmes/tensos. Em oposição, temos a 

vogal frouxa, em que os músculos ficam relaxados durante a produção.  

O último fator que destacamos sobre as vogais diz respeito à tonicidade. Conforme 

Cristófaro-Silva (2003, 2015), a produção de uma sílaba, ou mesmo de uma vogal acentuada 

ou tônica, acontece com o pulso torácico reforçado, ou seja, com uma pulsão de ar mais forte 

se comparada às sílabas não acentuadas ou átonas. “A vogal acentuada é auditivamente 

percebida como tendo duração mais longa e também como sendo pronunciada de maneira 

mais alta” (CRISTÓFARO-SILVA, 2003, p. 77).   
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No caso das vogais do PB, sempre há vibração das pregas durante a produção, o que 

as caracteriza como sonoras (BATTISTI, 2014; CRISTÓFARO-SILVA, 2003, 2009, 2015; 

MASSINI-CAGLIARI; CAGLIARI, 2007; SILVA, 2007). Outro fato que pode chamar a 

atenção em relação à aparência dos quadros (2 e 3) acima expostos, é sobre a descrição 

quanto à altura da língua. No inglês, é mais comum encontrar a configuração “alta, média e 

baixa”, como apresentamos no Quadro 3. Outro ponto oportuno para ressaltarmos é em 

relação ao número de fonemas vocálicos do inglês que retratam grande variação entre os 

pesquisadores. Yavas (2011), por exemplo, sugere que há onze fonemas vocálicos ao todo 

na língua inglesa, desconsiderando apenas a vogal central média breve /ə/. Optamos pela 

descrição acima referenciada, e apresentada como modelo, que indica que a língua inglesa 

possui doze fonemas vocálicos, visto que esses autores são a base de nossas fundamentações. 

Isso nos faz pensar na importância que a exposição aos padrões vocálicos do inglês como 

L2 exerce no aprendizado, pois, por meio do input correto, há uma corroboração para o 

fomento da percepção do aluno, aumentando as possibilidades de aprendizado e destreza no 

quesito pronúncia.  

Rauber (2008), em um estudo sobre a percepção e produção das vogais do inglês por 

brasileiros, menciona que as que causam maiores dificuldade na pronúncia são /i:/, /æ/, /ɑ/32 

e /ʊ/. Essas, por sua vez, são justamente as que possuem maior grau de dissimilaridade com 

os fonemas vocálicos do PB. Conforme os conhecimentos teóricos apresentados no decorrer 

desta seção, em princípio, os aprendizes de I-LEM, podem, por exemplo, não se atentar para 

a diferença de produção das vogais em relação à duração, visto que, no inglês, elas podem 

ser longas ou breves, traço não característico do PB. Podemos destacar, ainda, o contraste 

distintivo da vogal /æ/. Ao tentar produzir tal som, o aprendiz tenderá a buscar, no seu 

repertório linguístico, um traço semelhante, visto que essa é mais baixa que o /e/ e /ɛ/ e 

anterior ao /a/.  

Relacionado aos sons similares entre dois sistemas linguísticos, observando com base 

na tese do Modelo da Aprendizagem da Fala, de Flege (1995), o grau de semelhança entre 

eles pode levar o aprendiz a criar uma nova zona de representação fonético-fonológica, não 

mais compartilhada, mas própria para o sistema sonoro da língua alvo. Isso tende a 

acontecer, segundo essa perspectiva, quando o aprendiz possui maior imersão nas 

                                                           
32  Com base em Cristófaro-Silva (2015, p. 67), o símbolo utilizado por Rauber (2008, p. 2) para descrever esse 

fonema é a vogal central baixa longa /ɑ/, que pode apresentar, dependendo do dicionário e ou livro consultado, 

as formas /a/, /ã/ e /a:/, sendo, esse último, por nós é adotado.  
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características fonéticas que integram o idioma. Segundo essa teoria, o aprendiz, nos 

primeiros estágios da aprendizagem da LE, inclina-se a perceber e a produzir a pronúncia 

L2 por meio da similaridade com a sua L1. Com o passar do tempo e das instruções sobre a 

oralidade na LE, o aluno pode caminhar para a dissimilação consciente de que os sons da L2 

diferem dos sons mais próximos da sua L1. Como resultado, é possível que, nesse momento, 

haja o estabelecimento de uma nova representação fonética, separada para o som da L2 na 

mente/memória do aprendiz. No que tange às vogais, um exemplo de fonemas similares 

entre o PB e o inglês são as vogais altas /i:/ e /ɪ/. Nos primeiros estágios da aquisição do I-

LEM, os aprendizes percebem e produzem tais vogais como se elas tivessem as mesmas 

características fonético-fonológicas da vogal alta /i/ do PB, assimiladas às duas línguas. Caso 

haja a instrução da pronúncia e a reflexão por parte do aluno, o próximo passo é a 

dissimilação, ou seja, entender que, por mais que possuam características, até certo ponto, 

parecidas, esses fonemas são distintos. É nesse instante que, conforme explica Cristófaro-

Silva (2015, p. 42), a vogal /i:/ do inglês é mais longa e tem qualidade vocálica semelhante 

à vogal /i/ do português, como na palavra “mi”. Por outro lado, o fonema vocálico /ɪ/ é breve 

e tem qualidade vocálica semelhante ao <ê> do português, como na palavra “mês”. 

Diferentemente do que ocorre no português, no inglês, as vogais longas têm caráter distintivo 

em relação às vogais breves. Exemplos de palavras com contraste de duração entre /i:/ e /ɪ/ 

podem ser observadas na sequência: 

/i:/ /ɪ/ 

Sleep [sli:p] ‘dormir’ Slip [slɪp] ‘deslizamento’ 

Piece [pi:s] ‘pedaço’ Piss [pɪs] ‘mijo’ 

Deed [di:d] ‘escritura’ Did [dɪd] ‘fazer’ 

 

Portanto, reconhecer o caráter distintivo entre os dois idiomas é necessário para a 

pronúncia acurada na LE, mas esse reconhecimento vai além desse limite, pois o que é 

similar entre os idiomas da L1 e da L2 pode conter peculiaridades características apenas 

dentro da LE, como é o caso dos sons não distintivos na L1 e distintivos na L2. Por esse 

motivo, é necessário, como dito por Alves (2012a), tomar a língua como um objeto de análise 

e percebê-la em sua completude, dissimilando, conscientemente, cada uma das línguas.  

Flege (1995) aponta que aprendizes adultos de inglês como L2 possuem maior 

flexibilidade para realizarem as distinções entre os sistemas vocálicos. Se a L1 possui o 

inventário fonético menor que o da LE, o número de novas categorias a serem adicionadas 
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seria maior. Sobre essa afirmação, o próprio autor assevera serem necessários maiores 

aprofundamentos relacionados aos níveis perceptuais e de produção, porém, os indícios 

revelam que há ligação direta entre esse apontamento e a necessidade de instrução sobre as 

diferenças e similaridades entre os inventários das línguas, de modo a entender melhor os 

processos de percepção e de produção.  

Por meio dos exemplos retratados no decorrer desta seção, como, por exemplo, a 

qualidade de duração das vogais e a diferença entre os fonemas do PB e do inglês, são 

algumas características marcantes no que diz respeito ao contraste entre as duas línguas, e 

que costumam caracterizar dificuldades para o brasileiro. Como nossa intenção não é realizar 

um estudo contrastivo entre os idiomas, mas, sim, possibilitar esclarecimentos preliminares 

sobre eles, procuramos, nesta seção, destacar a necessidade de reconhecer os sistemas 

linguísticos que integram cada língua, visando destacar pontos importantes e que dão 

fundamentos para o ensino da pronúncia e da ênfase sobre a percepção, produção e 

consciência fonológica na aprendizagem de LE. Passamos, dessa forma, à descrição de 

alguns traços que dizem respeito aos sons consonantais relativos ao PB e à língua inglesa.  

A seguir, dispomos uma tabela para ilustrar o quadro de sons consonatais do PB, 

seguindo o modelo do IPA, atualizado em 2005.  

 

Quadro 4 - Consoantes do PB e da língua Inglesa 
 

Bilabial Labio-

dental 

Inter-

dental 

Alveolar  Palato-

Alveolar 

Palatal Velar Glotal 

Oclusiva   p     b  
 

 t     d  
 

  k   g 
 

Nasal         m           n         ɲ        ŋ  

Vibrante             r     

Tepe            ɾ     

Africadas        tʃ    dʒ     

Fricativa 
 

 f      v  θ     ð   s     z    ʃ      ʒ 
  

  h 

Lateral 
 

 
 

           
   

Aproximante          w           r       (w)  

Lateral 
 

 
 

        l        j (y)         ʎ 
  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em: Callou e Leite (2009), Celce-Murcia, Brinton e 

Goodwin (1996), Cristófaro-Silva (2003, 2015), Kelly (2001), Mattoso Câmara Jr (1984), 

Matzenauer e Costa (2017) e Steinberg (1986). 

 

 

Fonemas comuns ao PB e ao inglês            Sons do PB                 Sons do inglês 
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Esse quadro representa o plano fonológico dos sons comuns e particulares do PB e 

da língua inglesa. Se observarmos as cores nele dispostas, temos acesso a cada uma dessas 

divisões que destacamos para melhor visualização. Na tonalidade de roxo/violeta (/p/, /b/, 

/t/, /d/, /k/, /g/, /m/, /n/, /ɾ/, /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /l/) são os fonemas que, tanto no inglês 

como no PB, são verificados no inventário linguístico e que, como vimos na descrição de 

Flege (1995), são caracterizados dentro de um padrão de novos, parecidos e idênticos pelo 

aprendiz brasileiro de inglês como L2. Destacados com a cor verde (/ɲ/, /r/, /ʎ/), fazem parte, 

de acordo com a descrição de Callou e Leite (2009), Cristófaro Silva (2003), Mattoso 

Câmara Jr (1984), Matzenauer e Costa (2017) e Steinberg (1986), os fones que compõem o 

quadro de consoantes do PB. A cor azul, associamos aos fonemas consonantais do inglês 

(/ŋ/, /θ/, /ð/, /tʃ/, /dʒ/33) e que necessitam de reflexão e percepção dos alunos de I-LEM para 

uma produção inteligível da sua fala. Comparando o modelo fornecido pela IPA ao Quadro 

4, este não traz a catalogação quanto aos pontos de articulação “retroflexo”, “uvular” e 

“faringal”, pois, de acordo com os autores (CALLOU; LEITE, 2009; CRISTÓFARO-

SILVA, 2003; MATTOSO CÂMARA JR, 1984; MATEZENAUER; COSTA, 2017; 

SILVA; MACHRY SILVA, 2017; STEINBERG, 1986) que utilizamos para destacar os 

fonemas do PB e do inglês, não há especificação de elementos que compõem esses lugares 

de articulação.  

Outra característica que evidenciamos em nosso quadro é que, dependendo da fonte 

consultada, alguns modelos podem apresentar uma pequena diferença nos símbolos que 

representam os fonemas, em especial da língua inglesa, como é o caso, por exemplo, da 

aproximante alveopalatal /j/, que pode ser descrita, como aponta Lamprecht et al. (2012) e 

Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996), como uma glide palatal /j/ ou /y/, ou sobre o ponto 

de articulação do fonema /w/ aproximante que varia, dependendo da fonte consultada, entre 

a produção bilabial ou velar. Por esse motivo, temos alguns símbolos entre parênteses dentro 

de nosso quadro. 

Feitas essas considerações para o entendimento dos fonemas que compõem a língua 

portuguesa e a inglesa, faremos, assim como realizamos com os sons vocálicos, algumas 

considerações que julgamos pertinentes para o esclarecimento sobre o sistema sonoro dos 

                                                           
33 Salientamos que nosso quadro visa tornar explícito os fonemas do PB e da língua inglesa. Embora tenhamos 

representado os fonemas [tʃ], [dʒ], eles estão relacionados aos sons do inglês, por mais que no arcabouço sonoro 

de fonemas do PB tenhamos estes sons, há a sua realização, em dadas circunstâncias como fones da língua. 

Isso será melhor explicado mais adiante.  
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dois idiomas focalizados em nosso estudo, o PB e o inglês, e como podem interferir no 

desenvolvimento, tanto positivo quanto prejudicial, da habilidade oral.  

Steinberg (1986, p. 18), descrevendo a pronúncia do inglês norte-americano e 

estabelecendo traços contrativos com o PB, expõe os fonemas da língua inglesa que são 

substituídos pelos da língua portuguesa devido à proximidade articulatória. Para o 

pesquisador, além de diferenças articulatórias, há diferenças relacionadas aos fonemas 

consonantais que não ocorrem em português: /θ/, /ð/, /h/, /ʧ/, /ʤ/ e /ŋ/ (STEINBERG, 1986). 

Visando complementar a explicação formulada por Steinbertg, reformulamos o quadro 

criado pelo autor, acrescentando exemplos de palavras, a fim de ilustrar os dados fornecidos, 

pois, esses contrastes linguísticos podem acarretar problemas que se relacionam à pronúncia 

na tentativa de reproduzir tal som de maneira imprecisa. Vejamos: 

 

Quadro 5- Proximidade articulatória entre os fonemas distintivos do Inglês e do PB 

 

Fonemas do 

Inglês que não 

ocorrem no 

PB 

Exemplo de 

palavras com 

cada fonema 

Provável produção 

do aprendiz 

brasileiro 

 

Glossário 

 

/θ/ 

Think /θɪŋ/ 

Everything /θɔt/ 

Three /θriː/ 

/s/ /sink/ 

/t/ /ɛvriˌtɪŋ/ 

/f/ /friː/ 

Pensar 

Tudo 

Três 

 

/ð/ 

This /ðis/ 

Father /fɑðər/ 

This /ðɪs/ 

/z/ /zis/ 

/d/ /fɑdər/ 

/v/ /vɪs/ 

Este 

Pai 

Isto 

/tʃ/ Teacher /tiʧər/ /ʃ/ /tiʃər/ Professor(a) 

/dʒ/ Judge /ʤʌʤ/ /ʒ/ /ʤʌʒ/ Juíz(a) 

/h/ Hope /hoʊp/ /r/ /roʊp/ Esperança 

/ŋ/ Buying /baɪɪŋ/ /n/  /baɪɪn/ Comprando 

/y/ (/j/) Yes /jɛs/ /i/ /iɛs/ Sim 

/w/ Whole /hoʊl/ /r/ /roʊl/ Tudo 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Steinberg (1986, p. 18). 

 

O quadro apresenta os fonemas da língua inglesa que, para um aprendiz ainda em 

processo de aquisição e conscientização sobre a pronúncia da língua alvo, são habitualmente 
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adaptados e/ou substituídos por outro elemento devido à proximidade fonética, mas, 

também, de acordo com o conhecimento prévio do sujeito, ou seja, com base na sua L1. Isso 

pode ser constatado ao observar, por exemplo, os fonemas fricativos interdentais /θ/ e /ð/. 

Descritos pela literatura da área (ALVES, 2012a, 2012b; ALVES; SILVA JR, 2017; 

BARRETO; ALVES, 2012; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; STEINBERG, 1986) como sons 

não comuns ao PB, o aluno de I-LEM, ao reproduzir tais elementos, têm tendência a associá-

los aos fonemas /s/, /t/ e /f/, para /θ/, e /s/, /v/ e /d/ para /ð/, pois são os elementos que 

expressam certa proximidade articulatória de ponto e modo. Interligando o aprendizado 

desses fonemas por aprendizes brasileiros de língua inglesa, segundo o Modelo da 

Aprendizagem da Fala (FLEGE, 1995), esses seriam classificados como “novos”, pois, como 

já apresentamos, são os que não pertencem a nenhuma categoria da L1. Por esse motivo, e 

segundo os conceitos também elencados nesta seção, de “surdez fonológica” de Polianov 

(1978), e “crivo fonológico” de Trubetzkoy (1973), os alunos de LE apresentam certa 

dificuldade de produção por não ser uma característica comum à sua língua. Como 

consequência, o processamento dos sons da L2 sofre interferência da L1, percebendo-os 

como fonemas da sua língua materna. De acordo com essas teorias pode ser explicada a 

tendência em que o brasileiro apresenta ao perceber /θ/ e /ð/ como se fossem /s/, /t/, /f/, /d/, 

/v/ e /z/ e produzi-los de tal forma, como exemplificamos no quadro acima.  

Outro exemplo e meio de aplicabilidade das teorias expostas nesse percurso, são as 

consoantes africadas alveopalatais /ʧ/ e /ʤ/ do inglês. Como demostrado no quadro sobre os 

sons do PB e da língua inglesa, esses elementos são fonemas dentro do inglês, porém, no 

PB, eles possuem a característica de alofones, isto é, são formas variantes dos fonemas 

oclusivos alveolares /t/ e /d/. No PB, não temos esses dois sons africados (/ʧ/ e /ʤ/) como 

fonemas, porém, as oclusivas alveolares /t/ e /d/, características entre os dois sistemas 

linguísticos, são produzidas com variações, dependendo da região geográfica, como nos 

seguintes exemplos: “dia” pode ser pronunciada como [dia] e, dependendo do dialeto, como 

[ʤia]. O mesmo ocorre com o /t/ da palavra “tia” [tia], que pode ter a realização de [ʧia]. 

Resumidamente, o som /ʧ/ e /ʤ/, embora não sejam fonemas no PB, podem ser classificados 

como alofones de /t/ e /d/, que, segundo Steinberg (1986), é utilizado como “som referência” 

para as possíveis transferência de aprendizes brasileiros de inglês. Observando toda a 

problemática explicada em Flege (1995), os fonemas /ʧ/ e /ʤ/ poderiam ser classificados 

como um som similar, ou seja, passível de ser identificado dentro da sua língua mãe, visto 

que, as possíveis transferências por meio da associação, acontecem com as oclusivas 
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alveolares /t/ e /d/. Esta diferença de natureza fonotática faz com que as africadas no PB 

ocorram apenas antes da vogal anterior [i], mas que, no inglês, pode ocorrer acompanhadas 

com por outros sons vocálicos. Assim, o aprendiz brasileiro vai transpor essa regra, africada 

apenas com [i], para as palavras do inglês, podendo, também, aplicar a patalização diante de 

[i], mesmo nos contextos em que a realização no inglês é [t], como em “[ʧi]cher (teacher- 

professor(a)).  

Outra possibilidade de similaridade, segundo o postulado de Flege (1995), é relativa 

à percepção dos sons plosivos no inglês e que, no PB, não apresentam a qualidade de 

aspiração em sílabas iniciais. Na língua inglesa, os sons oclusivos surdos /p/, /t/ e /k/, quando 

ocupam posição inicial, passam a ser produzidos com aspiração, ou seja, durante a passagem 

do ar, momento em que as pregas vocálicas vibram, uma soltura maior de ar é provocada 

após o momento de soltura dos articuladores do segmento, causando esse fenômeno. Por 

esse motivo, os fonemas oclusivos surdos que, embora possuam sons parecidos entre os dois 

idiomas, mas, com algumas características intrínsecas a cada um, devem ter esse traço 

distintivo percebido pelos aprendizes, como pode ser percebido na produção da palavra 

paper [‘pʰæpər] (papel), take [‘tʰeɪk] (pegar) e kitchen[‘khɪʧən] (cozinha). 

Silveira (2019), sobre este cenário que acabamos de abordar, comenta que os 

aprendizes brasileiros podem apresentar dificuldades em “adquirir sons que não existem em 

sua língua materna (/ð/ e /θ/), bem como compreender o status de fonema na L2 para sons 

que são alofones em sua língua materna (ex.: /dʒ/ e /tʃ/)” (SILVEIRA, 2019, p. 3862). 

Adquirir o sistema fonológico de uma LE não implica apenas o reconhecimento, mas está 

direcionado, também, para a apreensão desse sistema de modo que seja possível controlar 

(no sentido de perceber e produzir) os sons dessa língua e as suas combinações, objetivando 

produzi-los na língua alvo de maneira coerente e eficaz. Ter, como base, estudos que 

preveem as possíveis dificuldades é um passo facilitador do processo de aprendizagem de 

LE, pois pode amenizar e criar meios de tornar mais completa, consciente e descomplicada 

a aquisição, em específico, da pronúncia.  

Realizadas essas considerações, entendemos este capítulo como um alicerce que dará 

sustentação aos demais debates e investigações propostos para a continuidade deste estudo. 

Para finalizar, Silveira (2019, p. 3867-3869) defende a importância de pesquisas da fala em 

L2, que buscam a interface com o ensino de línguas e a inclusão de metodologias da fonética, 

para auxiliar na compreensão de que o sotaque é uma possibilidade frequente no 

desenvolvimento da aquisição da pronúnica na aprendizagem de LE. Posto esse princípio 
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basilar, fica ainda mais evidente que se deve priorizar, no ensino de L2, o aspecto fonético-

fonológico como um insumo que pode, como apresentamos neste capítulo, aumentar a 

inteligibilidade da fala e a compreensão oral, sem estar atado à ideia de falante nativo como 

objetivo de ensino da pronúncia, visto que o sotaque, como salientado por Silveira (2019), 

não é um empecilho para a comunicação, mas uma realidade. Para além disso, a análise 

fonética possibilita não apenas novos insights durante o processo de percepção e produção, 

visto que ela é basilar e necessária no desenvolvimento da conscientização do detalhe 

fonológico na aprendizagem de uma L2, e mesmo nas pesquisas que visam compreender e 

contribuir para o desenvolvimento dessa área.  

 A seguir, o Capítulo 2 é caracterizado como um aporte teórico que fundamenta e 

expõe a necessidade de consciencializar os aprendizes de LE sobre os aspectos que envolvem 

a aprendizagem de elementos fonético-fonológicos do idioma-alvo, como uma forma de agir 

reflexivamente sobre as formas linguísticas no que concerne à pronúncia. 
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CAPÍTULO 2 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS ASPECTOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS NA 

APRENDIZAGEM DE LE 

 

The declarative aspects of L2 phonological 

awareness are evident in verbalizations and 

provision of pronunciation rules, whereas the 

proceduralized aspects of L2 phonological 

awareness are evident in accurate L2 speech 

performance and sensitivity to acceptable and 

inacceptable L2 speech patterns. 34 

Kivistö-de Souza, H., 2015 

 

Este capítulo apresenta a base estrutural e teórica de nosso estudo face a 

consciencializar os aprendizes de uma L2 sobre os aspectos que envolvem a aprendizagem 

de elementos fonético-fonológicos como forma metodológica de se intervir, implícita ou 

explicitamente, na qualidade do pensar e agir linguisticamente no referente à pronúncia, por 

meio da manipulação e reflexão sobre o uso da língua no idioma pretendido. São ressaltadas 

algumas nuances que se apresentam, como, por exemplo, o fato dos indivíduos já possuírem 

um primeiro sistema linguístico e as especificidades que esse fator acarreta ao domínio da 

habilidade oral no idioma alvo. Nosso olhar é para a língua inglesa, porém essa teorização 

assume um corpo multiforme, pois pode ser aplicada, considerando-se apenas as 

características intrínsecas a cada idioma, sendo capaz de servir como base para o 

entendimento da conscientização do pensar e agir ciente por meio da fala em sistemas 

linguísticos diversos.  

Introdutóriamente, este capítulo terá descrições sobre a consciência linguística e a 

fonológica, destacando a terminologia e conceituação inicial, ponderando sobre o fator idade 

na aquisição de LE. Em seguida, aprofundamos o debate teórico a respeito da 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na aprendizagem de inglês como LE. Ao 

findar dessas divisões, propomos um olhar para as pesquisas realizadas na área de aquisição 

                                                           
34 Nossa tradução para o trecho: Os aspectos declarativos da consciência fonológica L2 são evidentes nas 

verbalizações e no fornecimento de regras de pronúncia, enquanto os aspectos procedualizados da consciência 

fonológica L2 são evidentes no desempenho preciso da fala L2 e na sensibilidade aos padrões de fala aceitáveis 

e inaceitáveis na L2 (KIVISTÖ-DE SOUZA, 2015, p. 89). 
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de L2 e a respeito da conscientização sobre a pronúncia nesse idioma alvo, com pretensão 

de demostrar os resultados obtidos por esses estudos, tanto no Brasil como no exterior.  

O cabedal teórico utilizado toma, como base, autores como Alves (2004, 2012a, 

2012b, 2015), Aquino (2010, 2013), Alves e Barreto (2012), Aquino e Lamprecht (2009), 

Lamprecht (2012), Kivistö-de Souza (2015, 2017) e Yopp e Yopp (2002, 2009) a fim de 

retratar os aspectos que envolvem a consciência fonológica. Na segunda seção que compõe 

este capítulo, citamos pesquisadores como: Bona (2013); Birdsong (2006); Celce-Murcia; 

Brinton e Goodwin (1996); Chomsky (1980, 2009); Ellis (2005, 2008); Flynn e Manuel 

(1991); Hu (2006), Lenneberg (1967); Lima Júnior (2011, 2012, 2013), Newport e Johnson 

(1998) e Silva Fragozo (2017). Esses estudiosos são utilizados para que possamos ressaltar 

pontos pertinentes de perspectivas teóricas sobre o fator idade na aprendizagem de L2. Como 

elemento constituinte do segundo capítulo, construímos nosso aporte teórico ressaltando 

importantes contribuições de Alves (2012, 2015), Alves e Silva Jr (2017), Aquino (2010, 

2013), Duarte (2017), Ellis (1997, 2005, 2008), Kivistö-de Souza (2015), Machry da Silva 

(2014), Selinker (1992), Schmidt (1990), Silveira (2019) e Zimmer e Alves (2007) sobre a 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na aprendizagem de L2. Na última parte 

desse bloco, encerramos o capítulo descrevendo três pesquisas desenvolvidas sobre o tema 

da consciência dos aspectos fonético-fonológicos e o que elas apontam, isso é realizado com 

base em Costa e Silva Jr. (2017), Rocha, Corcino e Tagata (2019) e Tucunduva (2004). 

 

2.1. Consciência linguística e fonológica: Introdução 

 

Nas obras de Yopp e Yopp (2002), Chapman (2003) e Kivistö-de Souza (2015) são 

utilizadas, em nosso estudo, com o intuito de esclarecer uma das principais marcas ao se 

investigar a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos: os múltiplos termos 

designativos. Elas debatem a respeito das nomenclaturas relacionadas à conscientização 

fonológica, sendo esta a expressão mais frequente. Encontramos, também, a terminologia 

consciência fonética, consciência da pronúncia, fonético-fonológica, fonoarticulatória, 

metafonológica, metacompetência fonológica, fonêmica e sensibilidade fonética/fonológica, 

a exemplo, como as principais formas de se direcionar a esse assunto e à toda temática que 

o circunda. Entendemos isso como uma opção de terminologia metodológica que depende 

da forma como cada pesquisador(a) se refere ao assunto, como podemos ver na descrição de 

Yopp e Yopp (2000, p. 130) a respeito do que é a consciência fonológica. Para as autoras, 
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esses estudos referem-se à sensibilidade para com as unidades de som, à capacidade de 

produzir e de reconhecer as rimas das palavras, dividir estruturas silábicas e identificar os 

fonemas em cada palavra. Essa última habilidade mencionada, segundo as teóricas, diz 

respeito à consciência fonêmica, um subconjunto da consciência fonológica.  

Percebemos que a escolha de cada uma das terminologias agrega um olhar específico 

a determinado estudo, formando uma nova ponte a partir de blocos mais amplos relacionados 

à estrutura linguística das línguas, criando uma intermutação cambiante entre eles, assim, na 

voz das autoras: “Phonemic awareness may be better understood when placed in the context 

of two superordinate constructs: phonological awareness and metalinguistics” (YOPP; 

YOPP, 2000, p. 130).35 A consciência fonêmica, então, nada mais é do que um espécime da 

consciência fonológica, ou seja, a conscientização de como é a estrutura sonora da linguagem 

geral, de todos os componentes que estruturam uma língua. Tunmer e Rohl (1991) agregam 

a esse debate, caracterizando que a estrutura do que chamamos de consciência 

metalinguística é uma habilidade composta por saberes advindos da consciência fonológica, 

consciência da palavra, consciência sintática e consciência pragmática ou discursiva 

(TUNMER; ROHL, 1991).  

Recorrendo a Alves (2012a), no que se refere às habilidades metalinguísticas, 

acrescentam-se a destreza do falante em ser hábil para refletir e manipular a forma como 

procede em cada idioma, de maneira a valer-se dessas estratégias linguísticas que envolvem 

o componente sonoro e, dentro das habilidades linguísticas, são tomados como objeto de 

reflexão pelo sujeito, ou seja, o conhecimento e a fluidez do falante ao utilizar a sua língua.  

Powers (2008), dialogando diretamente com Alves (2012a), diz que a consciência 

fonêmica é definida como a compreensão de que a linguagem oral pode ser manipulada de 

diferentes formas, separada e dividida em componentes menores. De acordo com a 

pesquisadora, essa manipulação dos sons inclui a possibilidade de excluir, adicionar e/ou 

substituir tanto sílabas quanto sons para os propósitos comunicativos (SWANK; CATTS, 

1994 apud POWERS, 2008). Adams et al. (1998) acrescentam informações ao tópico sobre 

a utilização da terminologia acima discutida, destacando que, às vezes, há confusão entre os 

termos consciência fonológica, consciência fonêmica e consciência fonética, porque são 

empregados de modo intercambiável em pesquisas, apesar de carregarem significados e 

                                                           
35 Nossa tradução para o trecho citado: “A consciência fonêmica pode ser melhor compreendida quando 

colocada no contexto de dois blocos de estudos mais amplos: consciência fonológica e metalinguística” 

(YOPP; YOPP, 2000, p. 130). 
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critérios próprios. Essa questão surge e se faz importante para que sejam compreendidos, 

mesmo que exista essa variação terminológica entre eles. Assim, a consciência linguística 

ao nível fonêmico diz respeito à habilidade de manipular sons individuais, ligar fonemas 

dentro de palavras. Os autores acrescentam que os fonemas são as menores unidades sonoras 

passíveis de percepção dentro da linguagem oral, e que são essenciais para que se 

compreenda, por exemplo, elementos grafo-fonológicos (letra-som) e a sua relação. Em uma 

investigação sobre a conscientização fonêmica, Adams et al. (1998, p. 154), em uma 

abordagem instrucional utilizada na leitura guiada, observou a sua função utilizada para 

ajudar os aprendizes, entre 4 e 6 anos de idade, a realizarem as conexões entre sons e letras, 

articulação de vogais e consoantes, de dígrafos, plurais entre outros e, conforme observado 

por Adams et al (1998), a utilização da conscientização fonêmica durante a prática da leitura 

favoreceu os alunos a solucionarem problemas que encontravam na pronúncia de algumas 

palavras.  

Uma das primeiras impressões relacionadas a esse estudo diz respeito à produção de 

conteúdo, muito do que se conhece e se produz sobre a conscientização fonológica parte da 

instrução da aprendizagem de língua materna em contexto de aprendizagem/aquisição 

infantil. A partir desses pressupostos, tende-se a caminhar e a se desenvolver as perspectivas 

teóricas relacionadas à aprendizagem de L2.  

Isso acontece pelo fato de que é nessa fase da aquisição da linguagem, que geralmente 

acontece na infância e com a L1, que se contituem as categorias que formam os protótipos 

sonoros do idioma que a criança está adquirindo, conforme explicam Alves e Barreto (2012). 

Na aquisição de L2, é importante que essas categorias sejam consideradas, pois os padrões 

sonoros da L1 “já se encontram fortemente estabelecidos, o som da L2 tende a ser 

enquadrado dentro das categorias” antes existentes (ALVES; BARRETO, 2012, p. 198). 

Aquino e Lamprecht (2009) atestam que as pesquisas desenvolvidas com base na 

aquisição de aspectos fonológicos da língua materna por crianças brasileiras revelam 

expansão, quando feito um recorte sincrônico dos últimos anos, porém, “muito ainda resta a 

ser estudado a respeito da aquisição desses aspectos quando se trata dos processos ocorrentes 

em língua estrangeira” (AQUINO; LAMPRECHT, 2009, p. 15). Kivistö-de Souza (2015) 

corrobora essa linha de pensamento, pois, para ela, tradicionalmente, alinha-se o exame da 

consciência fonológica em L2 partindo do contexto base da aquisição e alfabetização em L1. 

Esse é um campo em franca expansão e que demanda investigação e maiores 

informações, ainda mais quando direcionados ao contexto de aprendizagem de LE por parte 
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de jovens e adultos brasileiros. Kivistö-de Souza (2005, 2017) sinaliza que, se observado o 

número de pesquisas voltadas à lacuna de estudos que abrangem a consciência fonológica 

em adultos que aprendem uma L2, percebe-se o quão escasso se revela essa área. A autora 

mostra-se surpresa com o resultado dessa averiguação, pois, se considerarmos o montante 

de estudos com base na eficácia da instrução de pronúncia e do treinamento perceptual, 

ambos alicerçados na ideia de que aumentar os insumos com objetivo de desenvolver a 

consciência do aluno sobre a fonologia da língua-alvo, por meio da instrução explícita, é 

benéfica para a percepção e produção de L2.  Ora, se existe base científica que comprova o 

progresso no desempenho da oralidade por meio de instruções de elementos fonético-

fonológicos que auxiliam na conscientização linguística na LE, precisamente na pronúncia, 

por que não direcionar a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos à aprendizagem 

de jovens e/ ou adultos? É a respeito desse tema que desenvolvemos a discussão presente na 

próxima seção.  

 

2.2. Considerações sobre a produção da linguagem e o fator idade na aprendizagem de 

L2  

Na aquisição de um segundo idioma, muitas condições internas subjetivas à formação 

e à cognição do ser humano são inseridas na prática do ensino/aprendizagem. Fatores como, 

a exemplo de ilustração, a memória auditiva, plasticidade cerebral e o fato da linguagem já 

possuir significado e ser uma estrutura amadurecida e/ou estabelecida internamente, além 

dos elementos de contextualização social, o que podemos chamar de "ambiente adulto". Para 

Ruyun Hu (2006), fatores relacionados à idade afetam o aprendizado de crianças e adultos, 

mas esses vão além da cronologia, pois são associados a fatores cognitivos, educacionais, 

sociais, sócio-psicológicos, neurológicos.  

A língua é um dos meios de comunicação do universo humano mais complexos que 

existem, e pelo seu caráter natural não se percebe toda a multifatoriedade de elementos que 

se unem a essa estrutura linguística. Quando dizemos que a linguagem está amadurecida, 

nos referimos a uma base teórica fundamentada a partir da interpretação da linguagem como 

um sistema cognitivo, com uma base endógena, que julga essa aquisição estando 

relacionada, entre outros valores, à hipótese de um “período crítico”, um prazo de maturação 

cerebral, impondo uma barreira para o progresso no domínio do código linguístico, tanto na 

aquisição tardia da L1 como também na L2 (BONA, 2013; LIMA JÚNIOR, 2011, 2012, 
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2013). Entende-se esse prazo biológico como um período de relativa plasticidade cerebral e 

cognitiva para alguns comandos específicos, no qual há a possibilidade de uma alteração 

significativa no domínio neural. Essas evidências apontam para uma janela de oportunidade, 

determinada geneticamente, para a aquisição da linguagem, compactuante com o período da 

puberdade, o que não implica em impossibilidade, contudo, há perdas e maior dificuldade 

para alguns traços desse domínio (CHOMSKY, 1980, 2009). No tocante ao período crítico 

para a aquisição da L2, a citação de Lenneberg (1967) é comumente encontrada nos 

referenciais da área (BONA, 2013; BIRDSONG, 2006; CELCE-MURCIA; BRINTON; 

GOODWIN, 1996; ELLIS, 2005, 2008; HU, 2006; LIMA JÚNIOR, 2011, 2012, 2013; 

SILVA FRAGOZO, 2017), pois também apresenta argumentos a favor dos fenômenos 

biológicos relacionados à linguagem e a todo o substrato cognitivo/neural que o permeia, 

além da descrição desse período propício para a aquisição de línguas. Percebe-se, ao adentrar 

ao material bibliográfico levantado para a teorização desses estudos, que esses dois autores, 

Chomsky (1980, 2009) e Lenneberg (1967), são os que disseminaram a ideia da linguagem 

apresentar uma raiz biológica, ser geneticamente determinada dentro de um período de 

tempo que o ser humano possui maior possibilidade de adquirir uma nova língua.   

Dessa forma, Lenneberg (1967) utiliza o termo “lateralization” 36 (1967, p. 176) para 

expor a sua perspectiva de que, após a puberdade, a produção e a compreensão da fala 

estariam lateralizadas no hemisfério esquerdo do cérebro humano, culminando no ápice da 

dinâmica cerebral, estando, dessa forma, completo um dos ciclos para a aquisição da 

linguagem. Para o autor, e em consonância com Brown (1994), aprender a falar outro idioma 

a partir desse espaço de tempo não acontece naturalmente e nem se dá com a mesma 

facilidade. Por isso, o aprendiz, acaba passando por alguns obstáculos, que exigem esforço 

consciente a fim de melhorar suas dificuldades o máximo que conseguir, pois, na ótica de 

Lenneberg (1967), tanto a localização quanto o processamento estão conectados com o 

desenvolvimento biológico humano. Para Hu: 

 

in language learning, children's brains are more flexible than that of adults […] 

According to this assumption, the hypothesis states that childhood is the superior 

period to acquire second language. Young learners will acquire language naturally 

and effectively in this period, but beyond this period, they are seemed to be not 

easy to acquire and yield the second language. Therefore, the CPH assumes that 

children will be the superior learner to language acquisition37 (HU, 2016, p. 2165).  

                                                           
36 Nossa tradução para o termo: “lateralização” (LENNEBERG, 1967, p. 176).  
37 Nossa tradução para o trecho: “na aprendizagem de línguas, o cérebro de crianças é mais flexível do que o 

de adultos [...] Segundo essa suposição teórica, a hipótese afirma que a infância é o melhor período para adquirir 
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Como sabemos, a aprendizagem da fala, e mesmo o processo de alfabetização em 

sua totalidade, por crianças e adultos, possui estágios e características um tanto quanto 

distintas. Para Bona (2013), uma das razões pelas quais o estudo de L2 se faz tão intrigante 

entre os que adentram esse universo sucede, principalmente porque, “o resultado desta 

aquisição (diferentemente do resultado de aquisição de L1) é comprovadamente diverso 

entre os adultos. Os pesquisadores tentam, então, entender qual o efeito que a idade de 

aquisição exerce nesse resultado” (BONA, 2013, p. 236-237).  

De acordo com Birdsong (2006), por meio de um recorte temporal dos últimos vinte 

anos, a maior parte das pesquisas de cunho empirista que analisam a questão da aquisição 

de L2, em paralelo com o fator idade do aprendiz (adulto versus criança), focou, sobretudo, 

no estado final do período em que o aprendiz esteve exposto às aulas e treinamentos desse 

processo, e não em taxas de realizações ou nos estágios de desenvolvimento, pois, de acordo 

com as bibliografias, esta é uma das evidências que aponta a faixa etária como determinante 

aos limites dessa aquisição. Para o pesquisador, não é sem interesse essa investigação, pois, 

no decorrer da aprendizagem de uma LE, alguns estágios podem ser melhor complementados 

durante o desenvolvimento como um todo, e calcular a apreensão em pontos específicos 

pode orientar para um desfecho, sem observar, porém, que determinada habilidade, como a 

pronúncia, por exemplo, tende a progredir até a proficiência ou ao estado mais próximo a 

ela (BIRDSONG, 2006, p. 10). Por esse motivo, encontramos pesquisas que justificam essa 

intenção, a de observar a aquisição de L2 por adultos em estágio conclutório do 

treinamento/aulas que visam à aprendizagem de LE. Estudos desse caráter podem ser 

observados em Klein (1995), Marinova-Todd et al. (2000) e Pienemann et al. (2005). 

Existem variáveis que necessitam de consideração e de análise, devido ao seu caráter 

em predizer os resultados da aquisição de L2. Algumas dessas são elencadas por Bona (2013 

apud BIRDSONG, 2006): 

 

idade de primeira exposição à língua (que pode ocorrer em um ambiente formal 

escolar ou através de visitas ao país dessa L2, além de contato com parentes ou 

amigos falantes da L2, etc.), duração de residência em um contexto de L2, 

quantidade de treinamento formal em L2, motivação, integração psicossocial com 

a cultura da L2, aptidão (que inclui habilidade de imitação, capacidade da memória 

de trabalho, consciência metalinguística, etc.) e, por fim, estilos e estratégias de 

aprendizagem (BIRDSONG, 2006 apud BONA, 2013, p. 237). 

                                                           
uma L2. Os jovens aprendizes parecem adquirir a linguagem naturalmente e efetivamente nesse período, mas, 

além desse período, parece não ser fácil adquirir e produzir a L2. Portanto, a Hipótese do Período Crítico 

assume que as crianças serão os melhores aprendizes para a aquisição de linguagem” (HU, 2016, p. 2164).  
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Birdsong (2006), citado por Bona (2013), além do fator idade, tece considerações 

sobre pontos referentes à consciência metalinguística, parte integrante da aptidão de se 

realizar um conjunto de características que retratam habilidades próprias ao indivíduo, e que, 

ao mesmo tempo, o tornam apto a adquirir conhecimentos específicos, ou seja, a capacidade 

de aprender. Correlacionamos esta afirmação às estratégias de ensino/aprendizagem de uma 

LE, em que o aprendiz é exposto às formas implícitas e explícitas,38 como é o caso da 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na L1, bem como na L2. Birdsong (2006) 

realça, dentro dessa discussão reverberada por Bona (2013), que a quantidade de tempo de 

imersão real dos alunos, em modalidade oral e escrita, e o uso relativo da L1 em comparação 

com a LE durante as atividades precisam ser quantificadas, bem como as demais variáveis 

de treinamento formal, como a gramática e a fonética da língua (BIRDSONG, 2006).  

Uma semelhança entre a extensão das pesquisas referenciadas é a de que as crianças 

têm vantagem sobre o adulto ao adquirir uma L2, considerando-se diferentes níveis entre os 

indivíduos. Haveria, dessa forma, uma adaptação à nova língua, levando o aprendiz a 

“estacionar” em alguns níveis linguísticos. Aquisição de uma L2 não é fator de impedimento 

na fase adulta, mas há diversas evidências que marcam esse debate sobre a aprendizagem 

entre crianças, jovens e adultos perpassa, também, o aumento de habilidades cognitivas, o 

que, dentro de um paradoxo, simboliza a diminuição de aprendizagem comparada em uma 

perspectiva referente à idade dos sujeitos aprendizes. 

É em Krashen, Long e Scarella (1982) que encontramos um argumento/definição 

base do que apresentamos acima, e que nos era sugerido indiretamente nos vários textos com 

que tivemos contato. Os autores, depois de uma grande revisão da literatura, concluem que 

jovens e adultos se mostram mais desenvoltos e ágeis no processo de aprendizagem da L2 

em curto prazo, se comparados às crianças, que, a longo tempo, obtêm proficiência mais 

elevada. Essa afirmação interessa às informações de Johnson e Newport (1989) e Singleton 

(1989), pois há o diálogo direto entre eles, havendo existência de apontamentos justamente 

                                                           
38 Consideramos a habilidade da aprendizagem implícita àquela que o aprendiz, mesmo sem instrução direta, 

reconhece e apreende. Já a explícita condiz com uma intermediação, durante o ensino, em que o aprendiz é 

conduzido a pensar ativamente e conscientemente acerca do elemento e/ou assunto ensinado. Um exemplo é a 

pronúncia das pessoas de diferentes idiomas, imaginemos um Francês falante de Português como L2. Qualquer 

falante pode perceber e reconhecer o sotaque na fala de um sujeito, mesmo que não consiga verbalizar tal 

conhecimento, pois são implícitos ao brasileiro as regras e sons do seu idioma. Explicar as características 

próprias àquela fala, os padrões e processos rítmicos já demanda um conhecimento explícito sobre o assunto. 

Mais informações a respeito da terminologia podem ser encontradas em Ellis (2005) e Aquino (2012).  
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para esse sentido. Ao possuir estruturas bem desenvolvidas, a capacidade de associação, 

raciocínio mais lógico e preciso, além de elementos subjetivos de vivência de cada sujeito 

com mais idade, os adultos e jovens acabam se sobressaindo se comparados às crianças. 

Estas apresentam estruturas e conexões mentais ainda em plena afirmação, ou seja, estão 

aprendendo a desenvolver suas habilidades e, consequentemente, toda a exposição precoce 

tende a encaminhar dispositivos cognitivos a fim de suprirem e desencadearem novas redes 

neurais, que serão providas com informações, regras e usos, configurando, dessa forma, o 

desenvolvimento de uma nova habilidade. Ao passo que, em uma idade que possuam essas 

categorias amadurecidas, muito do que se aprende estaria sujeito à influência direta das 

habilidades já desenvolvidas.  

Stein (2011) justifica que uma das marcas da aprendizagem de L2 na fase adulta, se 

comparada a uma criança, está justamente na formação de novas categorias fonético-

fonológicas. Segundo o autor, e atinente à Eckman (2004), esse fator tem total relação com 

um movimento de decréscimo da acuidade imprescindível para a formação desses novos 

padrões linguísticos. Conforme salientado, por mais que exista essa baixa no 

desenvolvimento/aprendizagem, a capacidade se mantém por toda a vida. Esses domínios 

que são instaurados durante a aquisição dos aspectos fonético-fonológicos da LE são 

estabelecidos para que haja, por exemplo, a “identificação da ocorrência de um determinado 

segmento na cadeia fonológica quanto na capacidade motora de produzir os gestos 

articulatórios necessários à realização fonética desses segmentos” (STEIN, 2011, p. 358).  

Estudos baseados no sistema de organização e funcionalidade cerebral no que toca à 

linguagem, e, principalmente, à aquisição de aspectos fonético-fonológicos, apresentam 

indícios relacionados à aquisição de L2 precoce e tardia, além dos efeitos que os fatores 

idade e cronologia acarretam a esse sujeito e à forma como as informações são processadas 

em seu sistema cognitivo. Segundo Mourão-Júnior, Oliveira e Faria (2017), entender os 

processos do desenvolvimento de habilidades mentais é imprescindível para a compreensão 

da organização e funcionamento da mente do ser humano. “Uma abordagem comum em 

neurociência é correlacionar a maturação de funções cognitivas específicas com um estágio 

particular do desenvolvimento neural” (MOURÃO-JÚNIOR, OLIVEIRA; FARIA, 2017, p. 

19). Na literatura sobre essa temática, podemos encontrar esses diálogos nos estudos de Kim 

et al. (1997), Kovelman et al. (2008), Newman et al. (2002) e em Obler e Gjerlow (2000). 

Os responsáveis por essas pesquisas examinam como as áreas do cérebro humano, 

responsáveis pelo processamento da linguagem, são acessadas e quais as funções que 
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desempenham para a produção da fala, funções cognitivas executivas, resposta emocional, 

sensibilidade somática, percepção espacial, compreensão da fala, visão, audição, memória, 

e assim por diante.  

Como via de regra, as literaturas associam à Área de Broca e à Área de Wernicke, 

localizadas em uma porção do córtex cerebral, questões relacionadas à linguagem, tanto em 

sua produção quanto no processamento e compreensão, por meio da análise dos sinais 

auditivos que aferem a forma e a ativação do conhecimento conceitual, oportunizando a 

construção fônica e gramatical, assim como o controle articulatório (CASTAÑO, 2003; 

SILVEIRA, 2008; LOURENCETI, 2015; MOURÃO-JÚNIOR; OLIVEIRA; FARIA, 

2017). 

De acordo com Castaño (2003, p. 781-785) e Lourenceti (2015, p. 30), é na Àrea de 

Broca que se encontra a parte motora responsável pelos estímulos/comandos da fala, 

envolvidos em importantes funções, como i) produção da fala; e ii) controle dos nervos 

faciais e demais músculos e órgãos envolvidos no ato motriz articular da produção dos sons. 

Sendo assim, associa-se a ela a função processual de decodificação fonológica, organizada 

por meio de estímulos neurais em uma resposta motora fisiológica, que conduz para a 

execução articulatória do ato da fala.  Já a Àrea de Wernicke está associada à compreensão, 

processamento e significado da palavra falada e da linguagem de maneira geral. Essa porção 

cerebral está intimamente ligada ao córtex auditivo primário, o que demonstra, também, por 

vias anatômicas, o papel na compreensão da linguagem falada, ou seja, processa-se os sons 

que ouvimos e relaciona-os à fala e à língua que conhecemos, processo esse descrito como 

circuito da fala (DUBUC, 2002; CASTAÑO, 2003; LOURENCETI, 2015; LOPES, 2016).  

Ambas as áreas são importantes na produção de fala inteligível, fator considerado 

imprescindível para a comunicação das pessoas, tanto na língua materna quanto em uma LE. 

Postas essas considerações que explicam um pouco sobre o funcionamento de algumas 

partes do cérebro humano no processo da fala e de sua compreensão, abrimos espaço para 

destacar um dos estudos centrados nessa esfera mental de processamento da linguagem, e 

que evidenciam o fator idade e a aquisição de línguas, sobretudo dos aspectos fonético-

fonológicos.  

Em 1997, Kim, Relkin, Lee e Hirsch realizaram um estudo com base na capacidade 

humana de adquirir e usar várias línguas e como elas são representadas e acessadas na mente 

do falante. A fim de observar a relação entre a língua nativa e a L2 no córtex humano, os 

pesquisadores recorreram a exames de imagem por ressonância magnética funcional, uma 
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perícia capaz de detectar variações no fluxo sanguíneo em resposta à atividade neural, para 

mapear a atividade cerebral dos sujeitos submetidos a esse teste. É importante ressaltar que 

os voluntários dessa investigação eram pessoas “bilíngues precoces” e “bilíngues tardios”, 

ou seja, os integrantes do primeiro grupo aprenderam os dois idiomas durante a infância, 

enquanto o segundo teve acesso à aprendizagem de L2 já na fase adolescente e/ou adulta, 

púberes e pós-púberes. Os objetivos dessa pesquisa foram encontrar as possíveis áreas 

corticais acionadas durante o processamento das sentenças dadas aos sujeitos bilíngues e 

averiguar se o fator idade de aquisição implicaria em alguma manifestação. O resultado 

obtido foi que os falantes que se tornaram bilíngues na infância, ao utilizarem a língua nativa 

e a LE, manifestaram evidenciadas as áreas de Broca e de Wernicke de maneira semelhante, 

não tendo diferença de acionamento de áreas neurais distintas a depender do idioma. Por 

outro lado, os pesquisadores constataram que a L2 adquirida na idade adulta se mostra 

diferente do processamento da língua nativa. Em resumo, esse estudo apresenta, como 

resposta aos aprendizes “bilíngues tardios”, a observação da ativação da área de Wernicke 

bastante semelhante durante a tarefa de geração de frases na língua nativa e na L2. Todavia, 

constataram uma diferença relevante entre L1 e L2 em relação à ativação da área de Broca. 

Fator distinto das conclusões oriundas do grupo formado pelos sujeitos “bilíngues precoces”, 

os participantes classificados como “bilíngues tardios”, ao utilizarem a LE, tiveram outras 

áreas da região do córtex frontal ativadas. Diante desse resultado os autores sinalizam que:  

 

The observation that the anatomical separation of the two languages in Broca’s 

area varies with the time at which the second language was acquired, suggests that 

age of language acquisition may be a significant factor in determining the 

functional organization of this area in human brain. Human infants, initially 

capable of discriminating all phonetically ‘relevant’ differences, may eventually 

modify the perceptual acoustic space, based on early and repeated exposure to 

their native languages. It is possible that representations of languages in Broca’s 

area that are developed by exposure early in life are not subsequently modified. 

This could necessitate the utilization of adjacent cortical areas for the second 

language learned as an adult (KIM et al., 1997, p. 173). 39 

 

                                                           
39 Nossa tradução para o trecho: “A observação de que a separação anatômica das duas línguas na área de Broca 

varia com o tempo em que a L2 foi adquirida, sugerindo que a idade de aquisição da linguagem pode ser um 

fator significativo na determinação da organização funcional dessa área no cérebro humano. Humanos na 

infância, inicialmente capazes de discriminar todas as diferenças fonéticas ‘relevantes’, poderiam, finalmente, 

modificar o espaço acústico perceptual, baseado no início e repetição da exposição às suas línguas nativas. É 

possível que as representações de línguas na área de Broca, desenvolvidas por exposição no início da vida, não 

são posteriormente modificadas. Isso pode exigir a utilização de áreas corticais adjacentes para um adulto 

aprendiz de L2” (KIM et. al., 1997, p. 173).  
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Os pesquisadores sugerem que esse resultado é um forte indicativo do fator idade e 

aprendizado de LE, exibindo indícios de que as organizações funcionais do cérebro, 

especificamente das áreas relacionadas à linguagem, podem sofrer mudanças a partir de 

alguns estágios de vida, sendo necessária a utilização de outras áreas corticais subjacentes, 

a fim de atender a demanda dos sons que compõem o inventário fonético da língua adquirida 

após completar o estágio da puberdade. Retomando alguns pontos já salientados neste 

trabalho, vemos que, na descrição das áreas cerebrais, em relação às suas funções de 

processamento das informações, a área de Broca é associada à motricidade do ato da fala, 

ou seja, a articulação dos sons e à memória. Uma das grandes queixas da aprendizagem de 

LE é a pronúncia dos sons, que estão estreitamente correlacionados à produção dos aspectos 

fonético-fonológicos do aprendiz de línguas na sua percepção e discriminação das diferenças 

dentro do inventário de sua L1 e, posteriormente, L2. Muito dessa dificuldade é devido à 

associação que se faz entre os sons entre a L1 e a L2, que decorre dessa memória gramatical 

da L1 e em função da percepção inconsciente, fruto da reminiscência articulatória (ALVES, 

2012a, 2012b; AQUINO, 2010, 2013; AQUINO; LAMPRECHT, 2009; BAUER; ALVES, 

2011; KIVISTÖ-DE SOUZA, 2015, 2017; COSTA; SILVA JR, 2017; ZIMMER; 

SILVEIRA; ALVES, 2009).  

Kim et al. (1997) argumentam a favor da possibilidade de que a idade de aquisição 

possa ser um fator realmente considerável para a organização funcional do cérebro humano 

na discriminação de diferenças dos aspectos fonéticos-fonéticos relevantes em uma língua. 

O fato de que as crianças possam adquirir a L2 sem sotaque, ou minimamente sem resquícios 

dos padrões linguísticos da língua mãe, evidencia que o nosso cérebro, até o período crítico, 

seria capaz de desenvolver dois ou mais diferentes tipos de instruções para os órgãos de 

articulação, ou seja, que, cognitivamente, temos a capacidade de adquirir diferentes sistemas 

linguísticos, baseados na semelhança e diversidade de sons, sem que um interfira na 

qualidade do outro, e sendo situados e processados nas mesmas áreas do córtex cerebral e, 

não separadamente, como evidenciou o estudo de Kim, Relkin, Lee e Hirsch (1997). O 

sotaque e toda a interferência, associação e transferência entre os sistemas linguísticos 

podem ser fruto do resultado de diferenças fonéticas, fonológicas e prosódicas entre os 

idiomas adquiridos na juventude e fase adulta.  

A propósito, em Silva Fragozo (2017), encontramos uma ligação no tocante às 

discussões englobando o fator idade e algumas evidências, que denotam para o fato de que, 

quanto mais tardiamente o aprendiz é exposto ao contato com uma L2, maior será a ação da 
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sua L1 sobre a língua alvo e, sucessivamente, culminará em menores possibilidades para o 

aprendiz alcançar uma competência linguística próxima à de um falante nativo.  

Diante dessas evidências, e de outros autores como Flynn e Manuel (1991), 

Lenneberg (1967), Newport e Johnson (1989) e Rosa (2010), que tecem estudos baseados 

na Hipótese do Período Crítico para a aquisição e desenvolvimento da linguagem sem que 

essa seja afetada por uma possível maturação das estruturas neurais e em uma provável perda 

da plasticidade cerebral vistas à lateralização das funções cerebrais que modificam a forma 

como acessamos as estruturas cognitivas se comparado à crianças, necessariamente 

empregadas para o aprendizado linguístico, surgem outros estudos que reavaliam a questão 

da aprendizagem de línguas durante a juventude e fase adulta. Beaugrande (1997) é um dos 

teóricos que pontua que o processo de aquisição de L2, devido à sua complexidade, não deve 

ser explicado por uma única teoria, visto que seria impossível abranger tantos aspectos 

envolvidos. Pontos específicos, como é o caso do fator idade, necessitam de uma teorização 

abrangente, visando retratar esse processo nas mais variadas e múltiplas implicações, 

(in)validando esse preceito do período crítico.  

Caminhos que divergem a respeito da conceituação do chamado período crítico 

podem ser encontrados em autores que optam pela utilização de “período sensível”, pois está 

associado à gradualidade e possui a qualidade de ser, consequentemente, “menos 

determinista” (LIMA JÚNIOR, 2012, p. 39). Assim, para essa corrente, a linguagem não é 

associada apenas a um período de tempo com caráter decisivo, mas, sim a um período de 

tempo em que um indivíduo está mais susceptível (sensível) para o aprendizado de 

determinados aspectos, podendo ter momentos/ápices de aquisição mais curtos, como é o 

caso da fonologia das línguas, conforme aponta Long (1990), e outros que se estendem por 

um prazo maior, como é o caso da morfologia e da sintaxe, por exemplo (BIRDSONG, 1999; 

BROWN, 1994; LIMA JÚNIOR, 2012; SILVA FRAGOZO, 2007).  

A respeito do período de aquisição fonológica ser mais estreito do que os demais, 

existe certo consenso entre os pesquisadores, pois grande número dos referênciais da área 

vinculam questões maturacionais como associadas à sensibilização da aquisição dos 

aspectos sonoros das línguas, entre eles estão Brown (1994), Ellis (2008), Lenneberg (1967), 

Pennington (1998), Newport e Johnson (1989), Strange e Shafer (2008).  

Por outro lado, há os que desconsideram o fator amadurecimento das estruturas 

cerebrais como decisivo para a baixa da proficiência em L2, associando, para isso, outros 

motivos. Silva Fragozo (2017), citando Kuhl (2004), atesta que a aquisição dos padrões 
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linguísticos da L1 é uma das causas diretas, no tocante à aquisição dos novos padrões, para 

a produção oral dos aprendizes de L2. Isso deriva do arcabouço de cada sistema linguístico 

que compõe cada um dos idiomas. Ao aprender um novo idioma, traços da língua mãe 

acabam interferindo diretamente na aquisição fonológica.  

 

até os 5 meses de idade, os bebês são capazes de distinguir praticamente 

todas as unidades fonéticas possíveis nas línguas do mundo (cerca de 600 

consoantes e 200 vogais), e que, aos poucos, essa habilidade começa a dar 

lugar a uma capacidade de distinguir os sons específicos da língua materna. 

No decorrer da aquisição, a criança aprende a agrupar essa variedade de 

unidades fonéticas possíveis em categorias fonológicas da língua a que 

forem expostas, computando esteticamente o input recebido para 

determinar a estrutura da língua materna. E é justamente a fixação dessas 

categorias fonológicas da L1 que acaba dificultando a percepção e, 

consequentemente, a produção dos sons da segunda língua (KUHL, 2004, 

p. 832 apud SILVA GRAGOZO, 2017, p. 43).  

 

Nessa perspectiva, como já comentamos no Capítulo 1, adentram os estudos de Flege 

(1995), principalmente no que chamou de Speech Learning Model, pois, para o autor, um 

aprendiz de L2 no processo de aquisição do inventário sonoro do novo idioma, ao se deparar 

com um som distintivo entre a L1 e a L2, precisa criar uma nova categoria acústica a fim de 

representar esse novo fone. É necessário, por parte do sujeito, certo grau de dissimilaridade 

entre os sons da L1 e da L2. Assim, o objetivo desse modelo é de explicar as diferenças na 

capacidade de aprendizado dos segmentos fonéticos em uma L2, tanto em sua produção 

quanto em sua percepção. Para Zimmer e Alves (2006, p. 125), “Flege afirma explicitamente 

que essas limitações na capacidade de percepção fonética categórica da fala em L2 advêm 

da experiência linguística prévia com a língua materna, e não de um programa 

maturacional”. Flege (1995) não refuta a habilidade de aquisição de L1 e L2 na infância, 

visto que ainda estão se formando as estruturas linguísticas do idioma, ou dos idiomas, 

porém, a aprendizagem na adolescência e fase adulta culminaria em uma experiência 

linguística já enraizada na mente do falante. Flege e Hillenbrand (1987) apresentam 

resultados que mostram a existência de atrito fonético-fonológico entre a L1 e a L2 em 

falantes que aprenderam mais de uma língua. Desse modo, há uma interação entre esses 

sistemas de forma mútua e não apenas unidirecional, de forma que apenas um sistema 

linguístico influenciasse a sua produção oral. Sendo assim, entende-se que os processos de 

transferência são bidirecionados (FLEGE, 1995, 2007).  Para o autor, é possível atingir 

níveis satisfatórios e, a depender da motivação e contato com um treinamento eficiente e 

consciente, atingir níveis extremamente satisfatórios de comunicabilidade na língua alvo.  



89 
 

Ellis (2008), uma das referências da área de ensino/aprendizagem de LE, descreve, 

em seu estudo, a existência da já mencionada janela fixa de idade, em que a aprendizagem 

de um idioma dá-se sem esforços, ou seja, que é biologicamente oportuna, mas que, com o 

avançar da idade, a aquisição de um idioma já não advém da mesma forma, sendo necessário 

um sujeito ciente de seus esforços, motivado e consciente dos processos necessários para 

aprender a língua alvo. Com os estudos e as hipóteses apresentadas, há de se esperar que 

algumas pessoas pensem que a aprendizagem de LE após a puberdade não seja possível. Por 

mais que as hipóteses venham a ser confirmadas com diversos estudos, existem meios de 

contornar o que esses pressupostos lançam, fazendo com que esse empecilho biológico seja 

amenizado e a aprendizagem oportunizada por meio de estratégias para que os aprendizes 

de L2 possam tornar-se falantes inteligíveis fluentes no idioma pretendido. Lenneberg 

(1967) pontua que:  

 

Automatic acquisition from mere exposure to a given language seems to disappear 

[after puberty] and foreign languages have to be taught through a conscious and 

labored effort. Foreign accents cannot be easily overcome after puberty. However, 

a person can learn to communicate at the age of forty. This does not trouble our 

basic hypothesis on age limitations because we may assume that the cerebral 

organization for language learning as such has taken place during childhood, and 

since natural language tend to resemble one another in many fundamental aspects 

[…], the matrix for language skill is present (LENNEBERG, 1967, p. 176). 
40 

 

Como vimos, a Hipótese do Período Crítico, vezes validada e outras refutada, é um 

campo frutífero e repleto de desdobramentos. Segundo Hu (2006), a maioria dos estudiosos 

concorda que existem diferenças no tratamento/processamento na aquisição de LE entre 

crianças e adultos, principalmente no desempenho fonético-fonológico. O pesquisador 

admite que a idade influencia o aprendizado de línguas, tanto com base na Hipótese do 

Período Crítico, da experiência linguística prévia com L1, mas também está associada a 

fatores cognitivos, psicológicos e sociais que se tornam mais latentes à medida que o sujeito 

se desenvolve/amadurece.  

                                                           
40 Nossa tradução para o trecho: “A aquisição automática da mera exposição a uma determinada língua parece 

desaparecer [após a puberdade] e as línguas estrangeiras devem ser ensinadas e aprendidas a partir de um 

esforço consciente e deligente. Sotaques estrangeiros não podem ser facilmente superados depois da puberdade. 

No entanto, uma pessoa pode aprender a se comunicar com a idade de quarenta anos. Este não perturba nossa 

hipótese básica sobre limitações de idade, porque podemos supor que a organização cerebral para a 

aprendizagem de línguas tenha ocorrido durante a infância, e como a linguagem natural tende a se assemelhar 

em muitos aspectos fundamentais [...], a matriz para a habilidade da linguagem está presente” (LENNEBERG, 

1967, p. 176).  
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Portanto, esses fatores são determinantes para o aprendizado de L2.  Porém, ao passo 

que o aprendiz está motivado e reflexivo do seu papel de autopercepção e autoavaliação 

como um importante auxiliar no processo da aquisição da LE, ciente de que a aprendizagem 

de uma língua lhe trará benefícios, alguns desses fatores podem ser superados. Assim, 

“learners’ motivation, opportunity to learn language and some other factors are also the 

important determining factors in learners’ eventual success language learning”41 (HU, 

2006, p. 2166).  Logo, buscar caminhos para conscientizar, implícita e explicitamente, a 

aprendizagem na pronúncia na língua alvo é uma das estratégias para se oportunizar a 

melhora na oralidade do aprendiz. É sobre isso que passamos a ressaltar na sequência, a 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na aprendizagem de LE, em específico, 

da língua inglesa. 

 

2.3. Conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na aprendizagem de L2 

 

Os caminhos para o entendimento da consciência fonológica em L2 partem dos 

conhecimentos adquiridos com base na aquisição em L1 e, conforme explica Kivistö-de 

Souza (2015,) não existem muitas evidências empíricas sobre o desenvolvimento da 

consciência fonológica de L2, mas é possível encontrar, na atualidade, engajamentos na 

busca dessa conceituação mais ampla e descobrir se ela, de fato, diferencia-se e em quais 

aspectos.  

Silveira (2019, p. 3862) aponta, em uma de suas últimas publicações, que as 

pesquisas envolvendo a oralidade em L2 examinam pontos como a percepção e/ou a 

produção dos sons, desde, por exemplo, os segmentos vocálicos e consonantais até o acento 

lexical, entonação, acento tonal, que compõem o nível suprassegmental. Para ela, estudos 

que buscam “refletir sobre o ensino dos componentes fonéticos e fonológicos da L2, tendo 

como objetivo ampliar a inteligibilidade da fala do aprendiz de L2”, comparando e 

descrevendo os sistemas sonoros, sejam de duas ou mais línguas, além dos problemas de 

aprendizagem, são importantes nessa fase e conduzem para o embasamento teórico que, 

conforme apontado por Kivistö-de Souza (2015), ainda está em processo de estruturação. 

Silveira (2019) ainda argumenta que investigar o desenvolvimento da oralidade no inglês 

como LE por aprendizes brasileiros pode ajudar a compreender como a L2 é constituída. No 

                                                           
41 Nossa tradução para o trecho: “a motivação dos alunos, a oportunidade de aprender a língua e alguns outros 

fatores são determinantes no sucesso dos aprendizes na aprendizagem do idioma alvo” (HU, 2006, p. 2166).  
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caso do sistema consonantal, ao equiparar o PB com seus 19 fonemas e o inglês com 24, 

podemos prever que os aprendizes brasileiros apresentarão dificuldades, não apenas 

convergentes ao inventário heterogêneo à sua L1, como é o caso dos sons /ð/ e /θ/, que são 

analisados em nosso estudo dentro das coleções de LD, mas também no que tange à 

compreensão dos sons descritos como alofones em sua língua materna (caso do [dʒ] e [tʃ]). 

Além disso, Silveira (2019) também salienta os fonemas que compõem o inventário do 

português, mas que, no inglês como LE, ocupam posições fonotáticas diferentes, caso do /p/, 

/t/ e /k/ em coda silábica, por exemplo. 

Machry da Silva (2014), citando Strange e Shafer (2008), corrobora a visão de que 

os aprendizes seguem a tendência de apresentar dificuldades, não somente na produção, mas, 

igualmente, no reconhecimento de sons da L2. Para ela,  

 

O sistema fonológico dos aprendizes constitui, muitas vezes, um ponto de partida 

para a percepção da L2. Com isso, os segmentos fonéticos que são 

fonologicamente distintos na L2, mas não na língua nativa, são frequentemente 

identificados e categorizados incorretamente (STRANGE; SHAFER, 2008 apud 

MACHRY DA SILVA, 2014, p. 54).  

 

 Estar atento e consciente de que as línguas possuem suas especificidades, bem como 

conhece-las, auxilia o aprendiz a evitar a tendência de assimilação e transferência entre a L1 

e a L2; é importante que o aluno perceba e seja capaz de notar as características de cada 

idioma. Alves (2012), Aquino (2010), Machry da Silva (2014), Swain (1995) e Zimmer e 

Alves (2007) comentam que o processo de transferência dos padrões da L1 para a L2 é fruto 

de um “entrincheiramento” (ZIMMER; ALVES, 2007, p. 57), de uma “bagagem” 

(AQUINO, 2010, p. 23; ALVES, 2012b, p. 170),  que também é descrito como um 

“repertório linguístico” (SWAIN, 1995, p. 252) povoado com as experiências linguísticas do 

falante somadas aos inputs recebidos, o que encaminha a tendência em gerar dois tipos mais 

frequentes de transferências que se constituem em “generalizações do conhecimento da L1 

para a L2 – ou seja, transferências interlinguísticas – e também supergeneralizações oriundas 

do input da L2 – transferências intralinguísticas” (ZIMMER; ALVES, 2007, p. 57). Para 

Corder (1981), o estágio inicial de aprendizagem de L2 é marcado pela grande quantidade 

de transferência interlinguística, mas, como mostra Percegona (2005, p. 43), é “a partir do 

momento em que o aprendiz começa a adquirir partes do novo sistema, cada vez mais a 

transferência intralingüística é manifestada”.  
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Relacionando o conceito de transferência no processo de aquisição de L2, 

amplamente abordado pelos estudos de Selinker (1992), este autor revela que esse fenômeno 

é de origem cognitiva e toma como base, na produção da LE, a L1 do sujeito. Isto ocorre 

com o propósito de formar hipóteses da interlíngua, de forma a utilizar-se de quaisquer 

informações que estejam à sua disposição, ou seja, a língua mãe se torna uma linha condutora 

para o aprendizado da L2. Selinker (1972) caracteriza a interlíngua como um sistema 

linguístico em que o sujeito, com base na observação da língua alvo, cria estratégias para 

produzir e interagir comunicativamente nesse idioma por meio de um sistema intermediário 

entre a L1 e a LE.  

 Richards (1985) afirma que, atualmente, a transferência não é concebida como uma 

manifestação de incapacidade do aluno de resistir às normas da L1, mas, sim, como uma 

interação no processo de desenvolvimento da L2. Segundo Ortíz Alvarez (2002), entende-

se, por transferência, o processo em que “o aprendiz de uma L2 utiliza os conhecimentos 

lingüísticos e as habilidades comunicativas (seja da L1 ou de qualquer outra língua 

adquiridas previamente) na hora de produzir e processar mensagens na L2” (ORTÍZ 

ALVAREZ, 2002, p. 1). Em paralelo a esses autores, Ellis (1997), comenta que, no processo 

em que se dá a transferência, a língua materna é uma das fontes de erro no aprendizado, 

chamada de "transferência negativa", mas também pode ser um facilitador na aquisição da 

L2, como expõe Alves (2012, p. 170-171), pois a consciência dos sons da L1 na aquisição 

fonológica da L2 pode oferecer vantagens e não apenas prejuízos. Como bem salienta 

Aquino (2010, p. 23), o indivíduo que está aprendendo uma L2 necessita reorganizar e 

adaptar seus conhecimentos a uma nova língua. Assim como Aquino (2010), Alves (2012a) 

e Tarone e Bigelow (2005) comentam sobre essa vantagem, pois, além de o sujeito já possuir 

certa consciência sobre o seu idioma nativo ao ser alfabetizado na L1, para eles, o mesmo 

ocorre na aquisição de L2, pois é uma possibilidade que favorece o entendimento sobre 

aspectos linguísticos, mesmo que, inconscientemente, e, em um estudo de base formal, pode 

auxiliar no entendimento dos detalhes linguísticos de uma LE. Partindo dessa visão, esse 

fator exerce proveito no processo de aprendizagem da língua alvo.  

Sant’Anna (2003, p. 58), sob a mesma concepção, entende que aprender uma LE é 

um processo complexo, pois são inúmeros elementos que podem influenciar na 

aprendizagem, seja positiva ou negativamente. Porém, a língua materna é, provavelmente, 

imprescindível para a língua alvo, visto que esta, para a pesquisadora, é uma fonte frequente 

de interferência. Segundo Sant’Anna (2003), é por meio de um procedimento mais 
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abrangente de aprendizagem de L2 que esse recurso pode passar a sofrer menos 

interferências. Por exemplo, essas interferências, que podem ser chamadas de transferências 

positivas, em um contexto fonológico, podem ser exemplificadas por meio do emprego de 

fonemas comuns entre os dois idiomas. Em relação à interferência por meio da transferência 

negativa, destacamos, como amostra, a tentativa de sanar a falta de conhecimento sobre os 

sons da língua alvo, reproduzindo fonemas da L1 que se assemelham aos encontrados na L2, 

ou seja, uma transferência por assimilação. 

Assim, estudos que refletem sobre tal fato, observando-o tanto em relação aos adultos 

como às crianças, exibem certas diferenças, uma delas é que o adulto possui maturação 

cognitiva e domínio da língua materna e “utiliza-se de estratégias diferentes daquelas 

adotadas pela criança na aquisição da primeira língua; por exemplo, o adulto pode apoiar-se 

no uso da gramática para aprender a LE, ao passo que a criança fará generalizações por 

inferência” (SANT’ANNA, 2003, p. 58). 

Kivistö-de Souza (2015) e Ellis (2005, 2008) salientam que os aprendizes de L2 não 

iniciam o aprendizado de fala na língua alvo a partir de um estado em branco, mas precisam 

substituir e/ou remodelar as configurações de percepção e articulação do L1 para acomodar 

a L2, sendo que a reorganização exige uma percepção consciente da forma fonológica de 

L2. Dessa forma, “the acquisition mechanism for L2 phonological awareness is explicit in 

the sense of requiring conscious attention, following the widely held view in SLA that 

awareness at least to some degree is required at the initial stages of L2 learning”(KIVISTÖ-

DE SOUZA, 2015, p. 91).42 

Porém, o fato do aprendiz conhecer o arcabouço de sua língua materna não garante 

que apresente, também, consciência fonológica da língua alvo. Mesmo quando reconhece os 

sons comuns entre elas, existem ainda os sons distintivos daqueles da L1, por isso é preciso 

tomar a língua como um objeto de análise. Alves (2012b, p. 170-172) aponta que é necessário 

o estranhamento dessas diferenças por parte dos aprendizes por meio de um olhar analítico, 

visto que é a partir do notar as diferenças entre os dois sistemas linguísticos/sonoros que se 

abre espaço para a manipulação consciente e efetiva da língua, entre a L1 e a L2. Ao possuir 

conhecimento sobre a fonologia da LE e despertar essa percepção aguçada por meio da 

                                                           
42 Nossa tradução para o trecho: “o mecanismo de aquisição para a consciência fonológica de L2 é explícito no 

sentido de exigir atenção consciente, seguindo a visão amplamente aceita em SLA de que a conscientização, 

pelo menos em algum grau, é necessária nos estágios iniciais do aprendizado de L2” (KIVISTÖ- DE SOUZA, 

2015, p. 91). A sigla SLA é a abreviação para “Second Language Acquisition”, que pode ser traduzida como 

aquisição de segunda língua (L2).  
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explicitação do conhecimento no processo de aprendizagem, Kivistö-de Souza (2015, 2017) 

defende que a percepção e produção da fala têm grande tendência a se tornarem automáticas 

e sem esforços, como acontece na L1, ou seja, tornam-se processualizadas. 

Alves (2012b) revela que a noção de consciência dos aspectos fonético-fonológicos 

da L2 é caracterizada por meio de uma “indissociabilidade” entre as palavras reflexão e 

manipulação. “Existe grande relação entre as palavras reflexão e manipulação, pois a 

manipulação dos sons da L2 só será bem sucedida se houver reflexão, por parte do aprendiz, 

acerca das diferenças entre os dois sistemas” (ALVES, 2012b, p. 172). Isso revela a 

necessidade do aluno de se mostrar consciente das diferenças entre os sistemas de sons da 

língua materna e da língua-alvo, ou seja, daquilo que será manipulado.  

Reflexão na LE está associada a notar o inventário sonoro da língua alvo e as 

diferenças entre a L1 e L2. Assim, é requerido, por parte do aprendiz, mostrar-se conhecedor, 

implícito ou explícito, dos ambientes fonológicos de ambas as línguas em que esses sons 

podem figurar, assim como a combinação desses, com intenção em formar unidades maiores, 

sejam sílabas ou palavras, por exemplo (ALVESb, 2012; ALVES, SILVA JR, 2017; 

AQUINO, 2010). Alves (2012b) ilustra o processo de não refletir na oralidade do inglês 

como LE ao citar a forma como o brasileiro pode pronunciar algumas palavras do inventário 

linguístico da língua alvo. Como já apresentado, o som inicial em think [θ] (pensar), uma 

fricativa dental desvozeada, não faz parte do inventário do PB, e os aprendizes da língua 

procuram suprir essa lacuna ao pronunciar o som inicial como [f], uma fricativa labiodental 

desvozeada ou então produzindo [s], uma fricativa alveolar desvozeada. Esses sons são as 

aproximações feitas pelos brasileiros aprendizes de inglês como L2, mas de forma 

equivocada. Percebe-se, por meio desse exemplo, que, embora haja o equívoco, esses 

segmentos todos fazem parte do modo de articulação e de qualidade de vozeamento, 

divergindo apenas em relação ao ponto.  

Ainda é necessário caracterizar como a manipulação está associada à noção de 

consciência dos aspectos fonético-fonológicos da L2. Para Alves (2012a, 2012b), Alves e 

Silva Jr. (2017) e Aquino (2010), está ligada à necessidade de operar entre as unidades da 

L2, seja por meio da segmentação, exclusão ou transposições de sons. Moojen et al. (2003), 

a respeito da manipulação dos sons na LE, relata que: 

A consciência fonológica envolve o reconhecimento pelo indivíduo de que as 

palavras são formadas por diferentes sons que podem ser manipulados, 

abrangendo não só a capacidade de reflexão (constatar e comparar), mas também 
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a de operação com fonemas, sílabas, rimas e aliterações (contar, segmentar, unir, 

adicionar, suprimir, substituir e transpor) (MOOJEN et al., 2003, p. 11). 

 

Um outro termo que se sobressai é o sentido presente em “notar”. Richard Schmidt 

(1990, 1995) é um autor recorrente ao se estudar a base para a pesquisa em conscientização 

na aprendizagem de LE. Segundo as suas explicações, a conscientização sobre os aspectos 

orais na aquisição de L2 ocorre gradativamente, de modo que nenhuma aprendizagem se dá 

sem que existam espaços para essas instruções e foco/atenção do aluno para perceber tais 

esclarecimentos. O ponto principal de sua teorização relaciona-se aos três níveis sobre a 

consciência. São eles: perceber, notar e compreender; “Perception, Noticing, 

Understanding” (SCHMIDT, 1990, p. 132-133).  

Embora sejam divididos em níveis, o caminho mais desejável é que se realizem 

concomitantemente, pois as três formas complementam-se em função da aprendizagem, 

reconhecimento dos aspectos presentes na aquisição da LE. Resumidamente, associado à 

aprendizagem, o termo percepção é relacionado ao input presente no ensino, mas esse não é 

sinônimo para a conscientização, pois pode configurar-se de forma subliminar, o que 

ocasiona, em alguns casos, a não incorporação desse aprendizado, pois é necessário que o 

aprendiz perceba o estímulo e incorpore-o aos seus conhecimentos. Assim, não são em todos 

os casos que a presença do input, por si só, é fundamental para se adquirir um conhecimento, 

pois ele está associado à individualidade de cada sujeito (SCHMIDT, 1990). “Noticing” é a 

percepção relativa ao se atentar conscientemente a um estímulo e apreendê-lo de fato, ou 

seja, por meio de um input (estímulo), o sujeito converte a informação em forma de intake 

(porção do input efetivamente processada e organizada na memória do aprendiz). O terceiro 

nível, conceituado por Schmidt (1990) como o mais alto, é o do entendimento 

(Understanding). Para ele ocorrer, é necessário que os outros dois níveis tenham sido 

efetivamente processados, organizados e reestruturados em nossa memória. “We can reflect 

on the objects of consciousness and attempt to comprehend their significance, and we can 

experience insight and understanding” (SCHMIDT, 1990, p. 132)43, ou seja, no momento 

em que temos a oportunidade de refletir conscientemente sobre a língua e todo o sistema que 

a cerca, podemos experienciar o entendimento, fruto da percepção ativa.  

                                                           
43 Nossa tradução para o trecho: "Podemos refletir sobre os objetos da consciência e tentar compreender o seu 

significado, e podemos experimentar a percepção e entendimento” (SCHMIDT, 1990, p. 132). 
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Alves (2012c) e Alves e Zimmer (2005) esclarecem que a consciência está ligada por 

esses níveis descritos por Schmidt (1990), principalmente em relação ao notar e entender e 

que, se o aprendiz não demostrar um mínimo de consciência em relação ao aspecto a ser 

adquirido, não há aquisição. Alves (2012c) ainda declara que 

 

o ‘notar’ não ocorre sob um aspecto global, mas, sim, se dá sobre estruturas 

linguísticas específicas do input. Assim, para adquirir detalhes fonéticos, por 

exemplo, o aprendiz deve estar atento especificamente a esse aspecto da língua-

alvo. A quantidade de input notada pelo aprendiz decorre de diversos fatores, 

dentre eles a saliência perceptual do aspecto linguístico em questão, a frequência 

de tais dados no input, as exigências e objetivos do tipo de tarefas desempenhadas, 

e o nível de destreza dos aprendizes (ALVES, 2012c, p. 213).  

 

O termo “noticing” está imbricado na relação entre percepção e manipulação dos 

sons da L2, sendo pertinente à questão do processamento dos aspectos fonético-fonológicos 

do inglês como LE. Assim, durante o caminho para o aprendizado da língua alvo, é 

necessário que o aprendiz receba estímulos para o desenvolvimento da oralidade, mas, 

conforme Kivistö-de Souza (2015) indica, esse estímulo necessita de instrução explícita, 

pois, “Explicit knowledge does not suffer from age-constrains, contrary to implicit 

knowledge, and it can be potentially acquired at any age” (ELLIS, 2009, apud KIVISTÖ- 

DE SOUZA, 2015, p. 16)44. O conhecimento explícito é formado a partir da percepção 

consciente inicial do estímulo e quanto mais estímulos o aprendiz recebe, maior é a 

possibilidade de percepção dos aspectos fonológicos que compõem a língua.  

Para Alves (2012b, p.174-175), a capacidade de consciência dos aspectos fonético- 

fonológicos envolve: i) a capacidade por parte do aprendiz de reconhecer o sistema dos sons 

que constituem a estrutura do sistema sonoro da língua alvo; e ii) a capacidade do aprendiz 

de perceber as diferenças entre o sistema alvo e como está a sua oralidade referente à L2. 

Havendo essa percepção por parte do aprendiz, fica nítido o reconhecimento das dificuldades 

e do processo que precisa percorrer durante a aquisição fonológica da LE. Porém, essa 

reflexão ativa do sujeito não é suficiente no caminho para a consciência dos aspectos 

fonético-fonológicos da L2, é necessário que exista a cumplicidade das habilidades de 

manipulação dos elementos relativos aos aspectos fonético-fonológicos da L2 reconhecidos, 

principalmente aqueles que não são imanentes à língua materna do aprendiz.   

                                                           
44 Nossa tradução para o trecho: “O conhecimento explícito não sofre restrições de idade, ao contrário do 

conhecimento implícito, e pode ser potencialmente adquirido em qualquer idade” (ELLIS, 2009, apud 

KIVISTÖ- DE SOUZA, 2015, p. 16). 
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Defendemos, em consonância com Alves (2012a, 2012b), Alves e Silva Jr. (2017) e 

Carlet e Kivistö-De Souza (2018), que a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos 

estão relacionados à pronúncia na LE e que há correlação positiva entre eles. Desse modo, a 

percepção do sistema linguístico está ligada, em grande parte, à sua produção. 

Alves (2012b, p. 174-185) descreve tarefas que envolvem a consciência fonológica 

e que devem ser adotadas durante as atividades em sala de aula: i) caracterização de 

consciência dos padrões silábicos da L2; ii) consciência das rimas na L2; iii) consciência dos 

fonemas da L2; iv) consciência dos alofones da L2; e v) consciência dos sons não distintivos 

na L1 e distintivos na L2.  Essas tarefas são detalhadas a seguir:  

 Consciência dos padrões silábicos da L1: A consciência dos padrões silábicos diz 

respeito à capacidade de o aprendiz reconhecer, julgar e manipular os padrões 

fonotáticos da língua, ou seja, aquelas sequências possíveis, bem como as que não 

ocorrem por um padrão que rege a língua estudada (no português, a sequência inicial 

PR existe, como podemos ver na palavra prato, porém, não encontramos início de 

palavras com RP). Nesse item, também é desejável que se saiba fazer a contagem e 

a segmentação em sílabas, reconhecendo as vogais e seus picos de sonoridade, 

tonicidade. Percebe-se que esses elementos são princípios gerais que regem a 

estrutura silábica das línguas e que precisam ser conhecidos pelo aprendiz, para que 

consiga reconhecer e atuar de acordo com o molde silábico de cada idioma; 

 Consciência das rimas na L2: Essa capacidade está associada ao aprendiz identificar 

e produzir rimas intrassilábicas. Em L1, essa capacidade metafonológica é uma das 

primeiras a serem despertadas na aquisição da língua. A rima é facilmente observada 

na escrita, como cita o autor, mas, também, na fala. Na língua inglesa, uma grande 

dificuldade são as sequências consonantais finais das palavras, ou seja, a relação 

grafema-fonema45 não se dá de forma transparente. No exemplo dado por Alves 

(2012b), ao ser submetido a um estímulo acústico, o aprendiz de língua inglesa pode 

ter grande dificuldade, já que o som e a representação gráfica são distintos, como em: 

missed [mɪst] (bagunçado) e list [lɪst] (lista). São palavras que rimam e têm apenas 

uma mudança de fonema. Segundo o autor, uma boa aplicação em sala de aula seria 

                                                           
45De acordo com Zimmer e Alves (2006, p. 120), embora o inglês e o português façam uso do sistema 

alfabético, a relação entre a forma gráfica e a produção dos sons da língua é diferente em cada um desses 

sistemas. A transferência grafo-fônico-fonológica se caracteriza pela tendência “em atribuir aos grafemas que 

compõem as palavras da L2 a mesma ativação fonético-fonológica que tais grafemas reforçariam durante a fala 

ou a leitura oral na L1”.  
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desenvolver tarefas a fim de verificar/estimular o reconhecimento das rimas das 

palavras apresentadas tanto na forma escrita, quanto com o estímulo oral. Em 

ambiente de ensino de L2, “o trabalho com tarefas que contam tanto com o input 

grafado como com o acústico pode constituir uma relevante estratégia de explicitação 

das diferenças entre letras e sons” (ALVES, 2012b, p. 179); 

 Consciência dos fonemas da L2: Esse nível de consciência diz respeito aos sons 

distintivos, aqueles que figuram na L2, mas não na L1 do sujeito. Em meio a essa 

dificuldade, o aluno acaba processando esse segmento, na maioria das vezes, como 

um som que esteja habituado na sua língua mãe. Cabe ao aprendiz, por meio de 

tarefas de manipulação, reconhecer a existência desses novos segmentos que 

precisam ser incorporados e utilizados, visto que pertencem à língua que está 

aprendendo. Exemplos clássicos são os sons das fricativas interdentais [θ] e [ð], que 

pertencem à língua inglesa e o falante de PB, que está adquirindo o inglês como L2, 

pode assimilar como igualitários os sons [f], [v], [d] e [s];  

 Consciência dos alofones da L2: Esse nível de consciência é associado à capacidade 

de reconhecer, julgar e manipular os sons não distintivos na L2, além de apontar a 

variedade alofônica apropriada para o contexto fonético-fonológico de produção. 

Essa tarefa pode ser melhor detalhada por meio do seguinte exemplo de variação 

linguística na L2: há processos bem específicos do inglês como L2, mas que não 

vamos ter a incidência no PB; um desses casos é o fenômeno chamado de flapping 

ou tapping, que, no inglês americano, só ocorre em palavras quando o /t/ ou o /d/ 

encontram-se entre vogais e fora da posição de sílaba tônica. Como exemplo, a 

consoante plosiva alveolar desvozeada [t], que no inglês americano pode ser 

produzido como o som de tepe alveolar vozeado [ɾ] nas palavras city [ˈsɪɾi] (cidade), 

butter [ˈbʌɾər] (manteiga), ou, também, com uma plosiva alveolar vozeada [d], como 

nas expressões wedding [ˈwɛɾɪŋ] (casamento), accident [æksɪɾənt] (acidente).  Nos 

casos que citamos, fica visível a presença de alofonia, que se constitui como a 

variante fonética de um fonema. Ainda sobre a variação linguística na LE, a palavra 

butter, no inglês americano, é pronunciada, como já mostramos, como [ˈbʌɾər], mas 

ouvindo um britânico, há grandes possibilidades de ouvir [ˈbʌtə]. O flapping ou o 

tapping não ocorre em todos os casos. Quando ele ocupa uma posição de sílaba 

tônica, passa a ser produzido com aspiração. Inclusive no inglês, a aspiração é outro 
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exemplo de alofonia, no que tange às plosivas desvozeadas. Sobre esse fenômeno, 

descreveremos na análise dos livros didáticos, situado no Capítulo 5.  

 Consciência dos sons não distintivos na L1 e distintivos na L2: Reconhecer e 

manipular os sons distintivos na L2 é significativo no aprendizado, visto que esses 

sons na L1 não causam diferença de significado, mas, na LE, possuem caráter 

dissociativo. Alves (2012b, p. 184-185) considera importante ao professor de LE 

estimular esse reconhecimento dos traços que distinguem uma língua da outra, 

chamando a atenção para o sistema dos sons do idioma alvo. Para evidenciar essa 

diferença, o professor, durante uma aula, poderia citar que, no PB, os sons [t] e [tʃ] 

não são distintivos, não importa se uma pessoa pronuncia [tia] ou [tʃia], o significado 

é o mesmo, porém, no inglês, esses segmentos possuem caráter distintivo. Pronunciar 

cat [khæt] (gato) e catch [khæʧ] (pegar) causa diferença de significado. Em relação 

às vogais, também podem ser distintivas na L2 e não distintivas na L1 do falante, 

como é a realidade dos aprendizes brasileiros de língua inglesa, em que, que devido 

à L1, o prolongamento de uma vogal costuma estar mais ligado a traços prosódicos 

do que ao significado. Ilustramos, anteriormente, o caso do “i” alongado e breve nas 

palavras sheep [ʃi:p] (ovelha) e ship [ʃɪp] (navio). Esses exemplos apresentados 

ressaltam processos que representam limitações distintivas em outro idioma, mas 

que, no PB, não.  

Estar atento e consciente de que as línguas possuem suas especificidades, saber 

identificá-las, ajuda o aprendiz a evitar a tendência de assimilação e transferência. Por isso, 

é necessário esclarecimento a respeito das peculiaridades que estão envolvidas durante a 

aprendizagem, de forma que o aluno perceba e seja capaz de notar tais característica na LE. 

Para Godoy (2001), a 

Consciência fonológica, também denominada de habilidade 

metafonológica, é um conjunto de habilidades que deriva da capacidade de 

o sujeito pensar e refletir, conscientemente, sobre a própria linguagem. O 

conjunto das habilidades metafonológicas pode ser exemplificado pelas 

habilidades de identificação e produção de rimas, a análise e síntese de 

palavras a nível silábico, a análise e síntese de sílabas a nível fonêmico e 

habilidades de adição, subtração e inversão silábica e fonêmica (GODOY, 

2001, p. 28). 
 

Godoy (2001) expõe alguns níveis em que a consciência dos aspectos fonético-

fonológicos acontece. A conceituação em níveis logo nos encaminha a pensar em diferentes 

complexidades, da mais simples à mais avançada, o que é asseverado por Alves (2012a, p. 
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32-33), que a conceitua como uma capacidade em que operam diferentes níveis de 

consciência fonológica e desenvolvem-se em um processo continuum, abrangendo desde a 

sensibilidade às rimas de palavras, à capacidade de manipulação de sílabas e de unidades 

intrassilábicas (menores que uma sílaba) até chegar à menor unidade de som, que possui a 

capacidade de alterar os significados, o fonema.  Para o autor,  

 

A noção de conscientização fonética é ampla, envolvendo um grande número de 

habilidades de reflexão e manipulação em diferentes níveis [...]. Ainda que não 

haja um consenso entre os pesquisadores a respeito do número de níveis de 

consciência fonológica, a maioria dos autores costuma caracterizar os seguintes: 

consciência no nível da sílaba, consciência no nível das unidades intrassilábicas e 

consciência no nível dos fonemas (ALVES, 2012a, p. 33-34). 

 

É nítido que esses três níveis destacados por Alves (2012a) (nível silábico, 

intrassilábico e fonêmico) têm total relação com a descrição acima realizada, em que se 

apresentam tarefas envolvidas na consciência fonológica e que são utilizadas como forma 

de se trabalhar e desenvolver a pronúncia (percepção e produção) na LE. É com base em 

Alves (2012a), Aquino (2010) e Duarte (2017) que descrevemos os três níveis de consciência 

dos aspectos fonético-fonológicos. É com o suporte desses níveis que analisaremos as 

atividades presentes nas coleções de LD.  

Dessa forma, no nível silábico, entende-se que o aprendiz deve ser capaz de refletir 

e manipular as unidades das palavras, cabendo as habilidades de segmentação, síntese, 

comutação, exclusão e produção das palavras, dividindo as sílabas, invertendo a ordem, 

adicionando e/ou excluindo as sílabas e produzindo novas palavras a partir de pares 

mínimos. A consciência fonológica no nível intrassilábico pode ser dividida em dois tipos: 

consciência da rima e consciência das aliterações. Manifestam-se, por exemplo, em 

atividades de identificação e produção, em que o aprendiz é conduzido a identificar e/ou a 

produzir palavras que rimem com o mesmo som, inicial ou final, de uma ou outra palavra. 

O último nível diz respeito aos fonemas e se revela de maior complexidade. Nessa fase, 

ocorre a capacidade de reconhecer e manipular com maior exatidão as unidades de som que 

portam caráter distintivo nas línguas. Ao atingir essa fase de discernimento na aprendizagem 

de uma LE, o indivíduo passa a segmentar as palavras em unidades sonoras, fonemas, juntar 

sons separados, excluir, formando palavras, distinguindo sons que iniciam ou terminam a 

composição de vocábulos, dentre outras possibilidades relacionadas aos aspectos fonético-

fonológicos da língua. Essas caraterísticas são exemplificadas com maior afinco durante o 
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Capítulo 5, correspondente à análise dos materiais didáticos destinados às escolas públicas 

brasileiras.  

O processo cognitivo, relativo às operações mentais relacionadas ao processo da fala, 

necessita de um despertar dinâmico para o descobrimento e amadurecimento por parte do 

aluno, de tal modo a tornar-se ativo no desenvolvimento da habilidade de compreensão e 

reconhecimento da estrutura sonora da língua falada, mas, nesse processo, a consciência 

fonológica e a pronúncia devem ser tratadas cada uma em sua abordagem. Embora seja 

comum uma correlação positiva entre esses dois aspectos, nem sempre há um encadeamento 

direto. Isso ocorre, por exemplo, quando o aprendiz desenvolve grande parte da consciência 

fonológica, sem que necessariamente tenha a habilidade de produzir na língua alvo, ou seja, 

demonstra perceber/notar os aspectos relacionados à fonética-fonologia da L2, apresentando 

a capacidade de discriminar os sons dos dois sistemas linguísticos (L1 e L2), mas sem que 

consiga dar sequência à produção oral coerente e significativa.  

Kivistö-de Souza (2015), em sua tese, objetiva abordar a consciência fonológica em 

L2 de adultos brasileiros aprendizes de inglês e investigar se está relacionada à pronúncia de 

L2, pois, conforme explana a autora, ainda há falta de estudos gerais sobre essa temática. 

Em seu relato final, ela conclui, por meio de princípios e dados empíricos, que “The most 

important finding of the study was that L2 phonological awareness and L2 pronunciation 

were found to be strongly related, so that high degrees of phonological awareness were 

found to be related to more native-like pronunciation” (KIVISTÖ-DE SOUZA, 2015, p. 

377).46 Essa importante conclusão evidenciada pela autora e por outros estudos (ALVES, 

SILVA JR., 2017; ROCHA, CORSINO, TAGATA, 2019) sustenta o pressuposto adotado 

de que a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos está relacionada à pronúncia na 

LE e que há correlação positiva entre elas. Desse modo, a percepção do sistema linguístico 

está ligada à sua produção.  

Cientes disso, conduzimos nosso levantamento teórico, apresentando os resultados de 

alguns estudos pautados na conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na 

aprendizagem de LE. Essa proposta é vista na seguinte seção.  

 

                                                           
46 Nossa tradução para o trecho: “O achado mais importante do estudo foi que a consciência fonológica de L2 

e a pronúncia de L2 estavam fortemente relacionadas, de modo que altos graus de consciência fonológica foram 

relacionados à pronúncia mais parecida com o falar nativo” (KIVISTÖ-DE SOUZA, 2015, p. 377).  
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2.4. Pesquisas desenvolvidas sobre o tema da consciência dos aspectos fonético-

fonológicos: o que têm demonstrado?  

 

Descreveremos, neste momento, os frutos de alguns estudos que possuem relação 

direta com a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos e o ensino de pronúncia. 

Primeiramente, apresentamos, de forma sucinta, o estudo de Alves e Silva Jr. (2017), que 

abordou os efeitos positivos da instrução explícita na conscientização dos processos de 

transferências dos padrões da L1 para a L2. A segunda pesquisa que selecionamos para 

descrição é a de Rocha, Corsino e Tagata (2019), que, ao analisar os LD disponibilizados no 

edital do PNLD para o ano letivo de 2018, propõe uma verificação da importância de 

atividades de fonética e fonologia de língua inglesa na coleção “Way to Go!”, da editora 

Ática. O material foi observado considerando traços culturais e sociais, letramento crítico, 

multiletramentos e aspectos fonético-fonológicos no ensino de LE, visando contextualizar o 

ensino da língua ao cotidiano. Já a terceira pesquisa, elaborada por Tucunduva (2014), 

também possui foco no ensino da pronúncia de I-LEM e como ela é arremetida pelos 

documentos oficiais da educação (PCN’S, OCN, PNLD). Em seu estudo sobre os LD para o 

Ensino Médio em escolas públicas, Tucunduva (2014) focalizou questões ao nível segmental 

e suprassegmental, com a intenção de descrever sua relevância no desenvolvimento da 

inteligibilidade na produção oral dos aprendizes. Após isso, elabora um comparativo entre 

as coleções e reflete sobre a forma como a oralidade é conduzida e o teor das atividades.  

De maneira geral, os três estudos apresentam o foco em questões de aspectos 

fonético-fonológicos e o ensino da pronúncia. A primeira pesquisa comprou que a instrução 

explícita é um importante elemento para o aprimoramento da oralidade, o segundo estudo 

demonstra que, embora possua algumas atividades que permeiam a instrução da pronúncia, 

a obra revela que o componente comunicativo abordado em maior proporção é a 

compreensão leitora. Em relação à pesquisa de Tucunduva (2014), ela possui conexão com 

o estudo de Rocha, Corsino e Tagata (2019), porém, verifica que não são todas os LD que 

possuem um nível modesto e mecanicista de atividades de pronúncia, pois, como 

ressaltaremos mais adiante, há materiais didáticos de I-LEM que buscam a conscientização 

e a instrução quanto à intengibilidade da produção oral.  

Feito esse breve relato, passamos, agora, a discutir e apresentar mais a fundo os 

resultados dessas pesquisas. 
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2.4.1. Consciência fonológica e a percepção-produção da fricativa interdental surda 

/θ/ do inglês 

 

O primeiro estudo é intitulado “Percepção-produção da fricativa interdental surda do 

inglês /θ/ tendo como suporte o desenvolvimento da consciência fonológica” e foi 

desenvolvido por Anilda Costa Alves e Leônidas José da Silva Jr, no ano de 2017, com base 

na fonética acústica. De forma geral, os autores debatem a conceituação acerca da 

consciência fonológica na aprendizagem de L2, ressaltando que cada língua possui uma 

estrutura específica, e o trabalho em sala de aula com base na conscientização dos aspectos 

fonológicos é importante para a obtenção de resultados mais eficazes, tanto na troca 

conversacional como, também, na produção dos elementos da LE. Os autores trabalham com 

a ideia de que oferecer possibilidades para que o aprendiz possa entender que os parâmetros 

de sua língua não são universais, favorece a compreensão e a consciência sobre as 

peculiaridades dos sistemas linguísticos.  

O objetivo desse estudo foi de analisar os efeitos da aplicação de atividades que 

contemplam o desenvolvimento da consciência fonológica com alunos brasileiros de uma 

turma do nono ano (ensino regular) de uma escola particular da cidade de Guarabira-PB. A 

metodologia adotada contou com a escolha da frase-veículo utilizada para a gravação da 

produção dos informantes. Por meio da sentença “What do you think of this blouse?”, os 

autores observaram a fricativa interdental surda [θ], que não ocorre no PB, dentro da palavra-

chave think /θĩk/ (pensar). Essa mesma frase em inglês foi gravada por um falante norte-

americano dos EUA para que tivesse o modelo de fala de um sujeito que possuísse esse som 

no inventário fonológico de sua língua.  

A gravação dos informantes se deu em dois momentos, o “pré-instrução” e “pós-

instrução”. Na primeira fase, os alunos tiveram uma aula que contemplou questões 

interpretativas, morfológicas, sintáticas e alguns aspectos fonético-fonológicos da L2. Os 

estudantes foram orientados a ouvir a frase ditada pela professora e, após o estímulo acústico 

(pronunciada três vezes), eles deveriam repetir a frase. E, na sequência, tiveram sua produção 

gravada. Na segunda fase, a produção da fricativa interdental surda foi destaque na aula de 

língua inglesa, sendo os aprendizes instruídos, de forma explícita, acerca de sua articulação, 

recebendo, também, estímulos visuais de sua produção. Após esse momento, foi realizada a 
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segunda gravação, chamada de “pós-instrução”.  De posse dos áudios, ambas as gravações 

foram rodadas e analisadas acusticamente no programa computacional PRAAT 47versão 5.3.  

A produção do falante norte-americano na palavra think registrou, como se esperava, 

a realização da fricativa interdental surda [θ]. Já os alunos informantes, na “Pré- intrução”, 

apresentaram a produção com substituição da fricativa interdental surda [θ] (0%) pela 

fricativa labiodental surda [f] (66,6%) e pela oclusiva alveolar surda [t] (33,3). Os resultados 

averiguados na “Pós- instrução” demostraram que ainda houve algumas trocas, mas o fruto 

da instrução explícita apresentou resultados positivos, pois o segmento [θ] teve 77,7% das 

produções, [f] com 11,1% e [t] também com 11,1%.  

Como sabemos, é comum que exista a transferência dos padrões da L1 para a L2, 

principalmente daqueles que sons ocorrem em apenas uma língua e em outra não, como o 

que foi observado no estudo descrito. Como a fricativa interdental surda [θ] não ocorre no 

PB, os fones mais próximos são a fricativa labiodental surda do PB [f] e a oclusiva alveolar 

surda [t], que apresentam propriedades acústicas semelhantes. Segundo os autores, “os 

resultados obtidos comprovam a eficácia de uma abordagem pautada no desenvolvimento 

fonético-fonológico da L2, como também servem como ponte para mais pesquisas na área, 

pois percebe-se ainda uma precarização de tais abordagens na realidade escolar” (ALVES; 

SILVA JR, 2017, p. 91).  

 

2.4.2. Fonética e fonologia nas aulas de língua inglesa: observando materiais didáticos 

 

O segundo estudo se assemelha com a proposta desta dissertação de Mestrado, mas 

se diferencia na abordagem teórica sobre o ensino da pronúncia e/ou dos aspectos fonético-

fonológicos para o ensino de I-LEM, além de apresentar diversos outros pontos que não 

permitem que os trabalhos sejam igualados. Propomos a descrição desse estudo, com vistas 

a expandir a observação sobre o LD destinado às escolas públicas e ampliar os debates sobre 

essa temática. A coleção adotada para a análise foi: Way to go! e compõe o edital de Língua 

                                                           
47 Praat é um software muito utilizado na área da análise instrumental da fala, sendo um programa aberto 

utilizado em análise e síntese da fala. O programa foi desenvolvido pelos linguistas Paul Boersma e David 

Weenink, do Departamento de Fonética da Universidade de Amsterdã, e o seu foco principal é a análise sonora, 

através de parâmetros como frequência, comprimento de onda, decibéis, etc. Para mais informações consultar: 

CRISTÓFARO-SILVA, T; YEHIA, H. C. Sonoridade em Artes, Saúde e Tecnologia. Belo Horizonte: 

Faculdade de Letras, 2009. Disponível em <http://fonologia.org>, ou no site para download do programa 

disponível em <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Estrangeira Moderna do PNLD 2018, a mesma que analisamos e de onde selecionadas as 

coleções Learn and Share in English e Alive High.  

O trabalho: “Verificando a importância de atividades de fonética e de fonologia de 

língua inglesa na coleção Way to go!  (PNLD 2018)” foi produzido por Alessandra Leles 

Rocha, Thais de Sousa Corsino e William Mineo Tagata (2019). Esse estudo analisou a 

presença e a importância dada ao estudo da fonética e da fonologia na coleção de LD para o 

Ensino Médio, Way to go!, materias desenvolvidos por  Claudio de Paiva Franco e Kátia 

Cristina do Amaral Tavares e produzidos pela Edita Ática. Os pesquisadores elaboraram o 

desenvolvimento desse estudo destacando o papel do material didático e do PNLD dentro de 

ensino, além de tocar em traços da contemporaneidade e as influências ao ensino de LE.  

Segundo os autores, o ensino da LE deve considerar o universo cultural e social em 

que os alunos estão inseridos, contextualizando-o ao cotidiano. Dessa forma, para escolha e 

utilização de um LD, o professor deve ser sensível ao contexto social das comunidades nas 

quais leciona. Observando essas características, torna-se mais eficaz e assertiva a escolha do 

material didático a ser utilizado, tendo em vista que, dependendo da coletânea escolhida, 

pode-se não alcançar o resultado esperado.  

Além disso, nesse artigo, foi criado um espaço para expor o conceito de letramento 

crítico, multiletramentos e aspectos fonéticos e fonológicos no processo de ensino-

aprendizagem de LE.  Apesar de desenvolverem pesquisas acerca do ensino da pronúncia 

em abordagens sociocomunicativas, os autores declaram que o ensino de línguas, sobretudo 

da fonética e da fonologia, não considera a noção de LE em contextos específicos, 

entendendo que se busque um falante ideal, desvinculado de uma realidade social 

determinada.  Eles concluem que  

 

pesquisas sobre os aspectos fonéticos e fonológicos no processo de ensino-

aprendizagem de línguas não levam em conta as teorias sobre letramento crítico e 

multiletramentos discutidas anteriormente, pois concebem a língua como uma 

totalidade fixa e homogênea, dissociada de questões sociais, políticas, culturais e 

educacionais relativas a contextos comunicacionais específicos (ROCHA; 

CORSINO; TAGATA, 2019, p. 87).  

 

Em relação ao LD Way to Go!, é destacado que ele utiliza de habilidades linguísticas 

da leitura, escrita, compreensão oral e produção oral. Analisando o segundo volume da obra, 

os autores observam certo avanço em comparação ao primeiro volume, principalmente 

quanto à presença de atividades de fonética e fonologia, embora ainda não estejam 

totalmente apropriadas à construção de um ensino crítico.  
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Como conclusão acerca das observações relacionadas à coleção Way to Go!, em sua 

apresentação, a obra assegura trabalhar os conceitos de multiletramentos (fala, escuta, leitura 

e produção escrita), contrariando a maioria dos LD, que se limitam à utilização de poucos 

exercícios. Porém, a análise da coletânea demonstrou que a obra tem foco principal na 

compreensão leitora, e, apesar de conter aspectos fonológicos, estes são limitados e não 

correlacionados. Ou seja, os exercícios estão apoiados nos chamados drills, que focam em 

exercícios sobre repetição mecânica e escuta.  Dessa forma, Rocha, Corsino e Tagata (2019) 

concluem que há um avanço na proposta da coleção quanto à presença de atividades de 

fonética e fonologia, embora tais atividades ainda sejam superficiais e não promovam o 

letramento crítico de aprendizes e professores. 

 

2.4.3.  Ensino da pronúncia em livros didáticos 

 

A pesquisa elaborada por Luana Íria Tucunduva, e orientada por Marcia Regina 

Becker, intitula-se “O ensino de pronúncia de língua inglesa nos livros didáticos do ensino 

médio da rede pública” e visa observar em LD públicos como a oralidade é tratada e de que 

maneira é encaminhada no decorrer das atividades propostas pelas coleções averiguadas 

pelas autoras. Como um estudo de caráter científico, classificado como um Trabalho de 

Conclusão de Curso, as autoras discutem de que forma a questão da pronúncia, nos seus 

aspectos segmentais e suprassegmentais, assim como a questão da necessidade de se atingir 

a inteligibilidade da produção oral de língua inglesa, é abordada nos LD de Ensino Médio 

da rede pública, nos documentos oficiais do Estado, como os PCN’s, nas OCN e no PNLD. 

O material alvo dessa observação são os livros aprovados no PNLD do ano de 2012 e 

relativos ao ensino médio. Especificamente, os títulos analisados são:  

 English For All, da editora Saraiva; 

 Coleção Freeway, da editora Richmond; 

 Globetrekker, da editora Macmillan; 

 Coleção On Stage, da editora Ática; 

  A obra Prime, da editora Macmillan; 

  Coleção Take Over, da editora Larousse; 

  Coleção Upgrade, da editora Richmond. 
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Segundo Tucunduva (2014), a pronúncia foi, e continua sendo, um dos elementos do 

ensino que, normalmente, é deixado em segundo plano frente às outras habilidades 

linguísticas e à gramaticalização presente no plano de desenvolvimento da grande curricular. 

Com o objetivo de entender qual o lugar da pronúncia no ensino de LE, são salientados i) os 

aspectos do ensino/aprendizagem da oralidade; ii) o espaço da pronúncia em abordagens de 

ensino de idiomas ao longo dos anos; iii) uma breve contextualização do ensino de inglês na 

escola pública brasileira e; por fim, iv) a análise do ensino de pronúncia em LD. Em relação 

aos documentos oficiais do Estado, em sua edição do ano de 2012, são ressaltadas discussões 

e análises refletindo a forma como a oralidade é conduzida e encaminhada dentro desses 

delineadores oficiais para o ensino. Em relação à análise dos LD, Tucunduva (2014) procura 

especificar o teor das atividades de pronúncia, estabelecendo um comparativo entre as 

coleções que complementam o seu corpus de pesquisa. 

Nesse estudo por nós descrito, opta-se pela nomenclatura “English as a Lingua 

Franca” (ELF) em contraponto com “English as a Foreign Language” (EFL), ou seja, inglês 

como língua franca e inglês como LE.48 De acordo com a autora, ELF se relaciona 

diretamente com uma comunidade de falantes em que a língua inglesa não é, 

consubstancialmente, a sua língua nativa, ou seja, ela é formada por não-nativos desse 

idioma. Nessa visão, o falante nativo não representa um modelo a ser seguido rigidamente. 

A problemática dessa discussão culmina na importância em se desenvolver uma 

comunicação inteligível entre os falantes das várias comunidades linguísticas que adotam 

essa língua como um idioma de comunicação global de forma efetiva. Apesar da 

pesquisadora não adentrar, propriamente, no debate sobre a questão de variação linguística, 

as explicações desencadeiam a oportunidade para que esse olhar seja foco de discussão e 

esclarecimento, pois são envolvidas várias comunidades linguísticas com suas marcas que, 

sejam nativas do inglês ou como uma L2, estão presentes na oralidade da língua. Assumir 

uma definição de EFL ou ELF é um espaço para esclarecer que sempre haverá variação na 

                                                           
48 A escolha por determinado termo acaba abrindo novas visões e, consequentemente, alarga as discussões por 

contra pontuar, ou mesmo comparar, uma à outra. Inglês como LE, nas palavras de Jordão (2014), é um termo 

mais antigo e familiar, o qual se parte/, substancialmente, para os enfoques de acordo com a intenção das 

ontologias terminológicas que elas constroem e/ ou pressupõem. Demos preferência para a utilização, em nossa 

dissertação, do uso de Inglês como Língua Estrangeira Moderna (I-LEM) visto não haver, nesse momento, a 

necessidade de nos aprofundarmos nessa questão de distinção e delineamento. Há que se considerar que, 

majoritariamente, é encontrada nos documentos oficiais a utilização de LE ao se referir a outro idioma que não 

seja a língua oficial de um país. Os pressupostos e implicações dos termos língua franca, internacional, global, 

estrangeira e adicional, relacionados ao inglês, podem ser consultados em Jordão (2014).  
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produção oral, seja entre falantes nativos ou com falantes de inglês como L2 e entre ambos 

os grupos. 

Em relação ao ensino e aos documentos norteadores da educação, sobretudo do 

ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras, a autora apresenta um sucinto levantamento 

bibliográfico em que demonstra haver espaço almejado e especificado para que a oralidade 

seja trabalhada em sala de aula, porém, mesmo com a indicação para que a pronúncia seja 

um dos focos da aula de I-LEM, são poucas os espaços nas aulas que tocam/intruem esse 

assunto. Isso se torna mais omisso se a busca for pelo ensino da pronúncia. Dessa forma, a 

presença ou não de estratégias para o trabalho com a oralidade nos LD acabam por depender 

das crenças dos autores das coleções de materiais.  

A autora expõe o espaço que a pronúncia recebeu dentro das abordagens de ensino 

de inglês, discorrendo brevemente sobre a Abordagem da Gramática-Tradução, a 

Abordagem Direta, Audiolingualismo, Abordagem Silenciosa, Aprendizagem Comunitária 

da Língua e Abordagem Comunicativa, uma das mais recentes e que é, atualmente, citada 

como norteadora do ensino de LE dentro da maior parte dos materiais de instrução de 

idiomas. A Abordagem Comunicativa destaca-se por apresentar um enfoque na oralidade, 

isso se comparado com as anteriormente citadas, pois possui uma perspectiva voltada para a 

comunicação eficaz nos mais diversos contextos de interação, visando à competência 

comunicativa. Segundo Brown (1994, p. 259, apud TUCUNDUVA, 2014, p. 19), em função 

dos objetivos da abordagem, os aspectos suprassegmentais são alinhados aos aspectos 

segmentais e ganham maior destaque no ensino de pronúncia.  

É relacionado com a Abordagem Comunicativa o principal foco de análise dos LD 

realizado por Tucunduva (2014). Fundamentada nos dez parâmetros descritos por Celce-

Murcia et al. (1996) em que definem às técnicas mais comumente utilizadas em materiais 

didáticos, que seguem o modelo dessa abordagem e que conduzem o ensino de pronúncia. 

Esses passos/técnicas estão divididos entre: 1) Ouvir e imitar; 2) Treino fonético; 3) 

Repetição de pares mínimos; 4) Pares mínimos contextualizados; 5) Recursos visuais; 6) 

Trava-línguas; 7) Exercícios para o desenvolvimento de sons próximos; 8) Prática de 

mudança de vogal e acento por afixação; 9) Leitura em voz alta; 10) Gravações da produção 

do aprendiz (CELCE- MURCIA et al., 1996, p. 8, apud TUCUNDUVA, 2014, p. 23-24). 

Além disso, também são observados os conceitos cunhados por Celce-Murcia et al. (1996, 

p. 2) a respeito de abordagens utilizadas para o ensino de pronúncia, sendo elas i) abordagem 

intuitivo-imitativa; em que o aluno ouve e imita os sons da nova língua, sem que haja 
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explicações ou descrições por parte do professor, ou da atividade propriamente dita; e, ii) 

analítico-linguística; a qual pressupõe o ensino explícito de pronúncia). 

É partindo desses princípios que os LD são observados pela pesquisadora. 

Metodologicamente, o procedimento se resume a um exame atento entre as sete coleções de 

livros didáticos, sendo que, cada uma dessas coleções, se divide em três livros cada, 

visualizando em que momentos há o espaço destinado ao ensino da pronúncia, ou mesmo 

qualquer referência a ela, tanto nas atividades como no manual dedicado ao professor. 

Como resultado dessa sondagem, é relatado por meio de descrições das coleções, 

assim como nas análises realizadas com base na fundamentação teórica, que ainda é escassa 

a presença de atividades significativas voltadas para o desenvolvimento da habilidade oral, 

precisamente sobre a pronúncia da língua. É registrado, ainda, o papel crucial do LD nas 

aulas de língua inglesa, principalmente por ele ser o principal mediador das atividades e 

conteúdos trabalhados em sala.  

Como uma forma de apresentar o resultado global da análise realizada pela 

pesquisadora, exibimos um quadro relativo à averiguação das dez técnicas metodológicas 

que, segundo Celce-Murcia et al. (1996), contemplam a Abordagem Comunicativa e devem 

estar presentes em LD. Além disso, incluímos a conclusão da autora a respeito das 

abordagens que guiam o ensino de língua e que são formuladas, também, por Celce-Murcia 

et al. (1996).  

 

Quadro 6 - Resultados obtidos no estudo de Tucunduva (2014) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos resultados apresentados por Tucunduva (2014).   

 

Coleções                       Técnicas                         Abordagens 

English For All - - 

Freeway Ouvir e imitar Intuitivo-imitativa 

 

Globetrekker 

Treino fonético; trava-

língua; repetição de 

pares mínimos e leitura e 

voz alta 

 

Analítico-linguística 

On Stage Treino fonético Analítico-linguística 

Prime Treino fonético Analítico-linguística 

Take Over Treino fonético Analítico-linguística 

Upgrade - - 
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Em relação aos volumes de LD, os materiais das coleções English For All e Upgrade 

são descritos como os únicos que não apresentam iniciativas e/ou exercícios com a 

necessidade do trabalho com o ensino da pronúncia. É possível observar que sua prioridade 

é em relação à leitura e à gramática.  Nos livros English For All, na seção destinadas aos 

professores, contém um breve comentário sobre a necessidade de estratégias de análise da 

palavra em suas características ortográficas, fonológicas, morfológicas, sintáticas e 

semânticas, mas, além disso, não existe nenhuma referência ao uso da fonética/fonologia ou 

outra possibilidade para o desenvolvimento da oralidade. 

Na coleção Globetrekker, Tucunduva (2014) apresenta resultados mais 

significativos, principalmente sobre a quantidade e a qualidade de atividades voltadas para 

esse aspecto da língua. Todos os volumes da obra contam com a seção Pronunciation, em 

que se apresentam alguns aspectos sobre a pronúncia dentro de cada unidade. Algumas das 

atividades que integram a coleção de livros são: os sons vocálicos /i:/ e /ɪ/, consoantes finais 

silenciosas, pronúncia do “-ed” final em verbos regulares, entre outras. Já em relação às 

classificações de Celce-Murcia et al. (1996), todas as atividades possuem abordagem 

analítico-linguística, nenhuma de cunho intuitivo-imitativo. Quanto às dez técnicas 

ressaltadas por Celce-Murcia et al. (1996), quatro delas podem ser identificadas neste 

volume da coleção: treino fonético, trava-línguas, repetição de pares mínimos e leitura em 

voz alta. Segundo a autora, esse foi o corpus que apresentou maior abrangência no que 

concerne à pronúncia e às estratégias para o seu desenvolvimento.  

Em relação aos livros da coleção Freeway, Tucunduva (2014, p. 33) ressalta que 

“demonstra certa preocupação com o ensino da pronúncia”, pois apresenta a seção 

Pronunciation Practice. A autora relata que alguns dos exercícios consideram as 

dificuldades trazidas pela língua materna, ou seja, há a preocupação em oportunizar o 

exercício em sala, visando aos sons em que os falantes do PB encontram possíveis 

dificuldades. As atividades mesclam-se entre aspectos segmentais e suprassegmentais.   

Nas coleções On Stage, Prime e Take Over, essa averiguação mostrou que o treino 

fonético figura como uma das técnicas para o trabalho com a pronúncia, porém as três opções 

de materiais didáticos são superficiais em relação ao trato com essa habilidade linguística. 

Os volumes dos LD On Stage, por exemplo, apresentaram esclarecimentos sobre a pronúncia 

de determinadas palavras, assim como em atividades destinadas aos alunos no trabalho com 

os segmentos e os suprassegmentos. Em outras oportunidades, a prática da oralidade 

aconteceu por meio da repetição de palavras ou frases. Dentro do manual do professor, é 
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descrita a orientação sobre rimas, alguns fonemas, indicação de sílaba tônica, etc., para o 

auxílio do educador, porém, a própria autora comenta que, em muitos casos, não eram 

suficientes e exigiam certo conhecimento sobre a fonologia da língua, para que as atividades 

pudessem ser aplicadas em sala de aula. A obra Prime não apresentou, segundo as 

observações de Tucunduva (2014), aspectos significativos no que concerne ao ensino da 

pronúncia. Ela pontua que, ao longo dos três volumes, é possível encontrar tarefas que 

faziam alusão a recortes de dicionário, os quais trazem a transcrição fonética do vocábulo 

junto à sua definição, utilizando traços segmentais e suprassegmentais da pronúncia de 

língua inglesa. A coleção Take Over, que também possui pouca preocupação com o ensino 

de pronúncia, trabalha com aspectos segmentais, ressaltando momentos em que há o trabalho 

com a produção oral, embora mencione que é necessário a acuidade na fluência em língua 

inglesa.  

Por fim, Tucunduva (2014) sugere que é necessário observar os próximos editais do 

PNLD de língua inglesa a fim de observar se os materiais demostram evolução em relação 

ao ensino da pronúncia e de que forma fazem isso.  

Como vimos nesta seção de nosso estudo, as três pesquisas apresentadas (COSTA; 

SILVA JR., 2017; ROCHA; CORSINO; TAGATA, 2019; TUCUNDUVA, 2014) ressaltam 

que a consciência dos aspectos fonético-fonológicos, como insumo ao ensino da pronúncia, 

pode revelar-se satisfatório para aqprendizes de LE, mas, que para isso ocorra, há 

necessidade de que, no relativo aos livros/materiais didáticos, eles se façam presentes e 

respeitem as especificidades de alunos brasileiros aprendizes de uma L2.  Ao final destas 

explicitações, ressalta-se a importância do livro didático como instrumento de trabalho do 

professor e ao qual dedicamos o próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA MODERNA 

 

“O livro didático influencia a formação das 

identidades dos indivíduos, que são construídas e 

reconstruídas a partir da relação com o outro. 

Portanto, é fundamental que os livros contribuam 

para a desnaturalização das desigualdades e 

promovam o respeito às diferenças [...] formação 

de cidadãos críticos e reflexivos, desprovidos de 

preconceitos, capazes de respeitar a si mesmos e 

a outros, a sua própria cultura e as dos outros, 

partindo de experiências críticas e reflexivas com 

a língua estrangeira” (BRASIL, 2010, p.12-13). 

 

3.1. O Livro Didático  

 

Sugerimos ao leitor buscar na sua memória e, se atentar, ao primeiro conceito/ 

imagem de um “Livro Didático” que surgir em seu pensamento. Possivelmente, as principais 

recordações são relativas a um material impresso com características físicas semelhantes ao 

utilizado na escola, desde o primário até a conclusão do ensino médio, ou mesmo em 

cursinhos. Assim, o arquétipo estrutural é formulado em um modelo físico, palpável e 

reconhecido como tal, tratando-se de um material que faz parte de nosso cotidiano. Andrade 

Neto (2016), Batista (2002) e Tortato (2010), por exemplo, definem o LD, dentre outras 

características, como um impresso empregado pela escola para desenvolvimento de um 

processo do ensino. 

Atualmente, a demanda pelo ensino e aprendizagem de LE se expande dia após dia, 

com isso, há o movimento natural em buscar novas reflexões e possibilidades para 

compreender e implementar esses procedimentos, tanto de análise como, também, de 

recursos metodológicos, a fim de tornar esse processo mais dinâmico e estruturado. 

Diferentes visões são expostas e o número de estudos proliferam com a pretensão de 

contribuir na disseminação do saber nesse campo. São vários os caminhos que pesquisas no 

âmbito do ensino/aprendizagem de LE podem seguir. Um deles é o enfoque no material 

didático destinado a essa prática. Borella e Schoeder (2013), Vilaça (2009) e Silva (2010) 
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comentam que ainda há muito o que se investigar, pois foi nas últimas décadas que esse 

assunto passou a despertar maior interesse e preocupação dos autores e pesquisadores, 

principalmente no Brasil. Em nosso estudo, como comentado anteriormente, tomamos, como 

corpus de análise, não o LD em sua totalidade, mas direcionamos nosso olhar às atividades 

que o compõem, em específico, no que concerne ao ensino e conscientização dos aspectos 

fonético-fonológicos da pronúncia de I-LEM.  

Entendemos que o debate acerca desse assunto, não apenas no diz respeito ao 

elemento oral nas obras voltadas para o ensino, mas aos materiais como um todo, é uma 

alavanca para a melhoria das publicações, atuais e futuras, visto que é por meio dos debates 

na área que podemos evoluir e tornar o LD um instrumento de ensino cada vez mais completo 

e eficiente, que procura atender as demandas no quadro de ensino-aprendizagem de LE como 

um apoio pedagógico positivo e que integre as habilidades necessárias ao ensino 

comunicativo de uma LE. 

Dito isso, nosso objetivo neste capítulo é apresentar um panorama geral de alguns 

pontos fundamentais para o entendimento sobre o LD de LE, visto que este, o material 

didático, é objeto em que empregamos a observação, análise e discussão sobre como o ensino 

da pronúncia é alocado, além da forma como os aspectos fonético-fonológicos são 

encontrados nos materiais para o ensino de LE na rede pública. Assim, no decorrer das 

próximas páginas, discorremos sobre as características e algumas questões do percurso 

histórico relacionadas ao LD, em específico, da língua inglesa, distribuído pelo PNLD às 

escolas públicas de nosso país. Para além de embasar nosso objeto de análise, este capítulo 

apresenta, também, a pretensão de conectar a essa discussão do ensino da pronúncia (dos 

componentes orais) de I-LEM e como ela é abordada pelos documentos oficiais e 

norteadores da educação (PCN’S, OCN, PNLD), pois eles influenciam na elaboração dos 

materiais didáticos, visto seu caráter norteador de abrangência e regulação das iniciativas 

educacionais.  

 

3.2.  Livro didático e o ensino de língua inglesa em escolas públicas 

 

Há uma afirmação comum expressa nos trabalhos sobre o LD de I-LEM; de que ele 

tem sido o principal norteador do ensino. Anjos (2019, p. 27), por exemplo, afirma que o LD 

“tem sido considerado um suporte dos mais importantes para o ensino e aprendizagem, 

sobretudo de uma língua”. Essa não é uma realidade apenas de instituições públicas de 
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ensino, por mais que essas sejam, em maior escala, dependentes desse material de apoio à 

prática educacional, visto as limitações socioeconômicas, mas, o LD, é difundido 

amplamente como guia de ensino, um elemento importante e crucial, um repertório dos 

conteúdos curriculares que devem ser estudados a depender de cada fase de ensino, sendo, 

em muitos casos, o elemento mais palpável e visível dentro de um plano de aula (ANJOS, 

2019; ASSIS; ASSIS, 2003; BORELLA; SCHOEDER, 2013; HASHIMOTO; NETO, 2018; 

SANTOS, 1993; SILVA, 2010; SARMENTO; LAMBERTS, 2016). 

Xavier e Urio (2006) salientam que o mercado nacional produz uma vasta variedade 

de materiais pedagógicos de LE, como, por exemplo, LD, livros paradidáticos, dicionários, 

revistas, enciclopédias, jogos educativos e outros, que podem ser uma opção de trabalho. 

Porém, o LD, é o que influencia de sobremaneira as decisões didático-pedagógicas do 

professor. 

Assis e Assis (2003) entendem que, mesmo com todas as mudanças da difusão 

digital, com a dinamização da aprendizagem de inglês mediada por computador, o LD ainda 

desempenha um papel fundamental no ensino e aprendizagem desse idioma. Ele possui o 

status de mediador ou fonte primordial de ensino, por meio de um pensamento consolidado 

historicamente nas sociedades. De maneira geral, essa consolidação remonta à Grécia antiga, 

após a recomendação de Platão, para que fossem elaborados guias de leituras focalizando o 

saber necessário ao aluno. A partir disso, o LD é presença solidificada onde quer que exista 

escola, em qualquer sociedade ou tempo, pois, como aponta Tortato (2010), é um objeto da 

cultura escolar. Assim, a "absoluta maioria de defensores do livro didático, seja na escola, 

família ou sociedade geral, testifica de sua importância pedagógica conquistada e 

consolidada" (ASSIS; ASSIS, 2003, p. 312-313), e isso contribui para a sua ampla utilização 

no ensino, por ter raízes históricas que afirmam o seu valor, mas, também, porque atende as 

expectativas da sociedade e a ideia comum de que eles são capazes de suprir todas as lacunas 

referentes à aprendizagem. Observando o movimento das últimas décadas, percebe-se que, 

no campo de ensino de LE, há certo uso flexível do material didático, realizando 

remanejamento, adaptação, suplementação e demais ajustes de atividades com intenção de 

atender às necessidades dos alunos. 

Ortiz Alvarez (2012) entende que, se comparar a área de LE às demais disciplinas 

que integram o quadro da educação básica no Brasil, a escola pública passou um longo 

espaço de tempo sem possuir um LD que auxiliasse o docente na prática de ensino. De 

acordo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o PNLD é o mais 
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antigo programa voltado à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de 

ensino, tendo início em 1937, com o chamado Instituto Nacional do Livro. Com o passar dos 

anos, muitas reformulações foram realizadas, configurando-se com diferentes nomes e 

formas de execução. Foi em 1985, com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, que surge 

o projeto como conhecemos na atualidade, o PNLD. Porém, de 1985 até a data vigente em 

2020, muitas mudanças aconteceram. As mais significativas, dentro da visão do nosso 

estudo, foi quando o Ensino Médio passou a ser contemplado, com a Resolução CD FNDE 

nº. 38, de 15/10/2003, que institui o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLDEM). Esse quadro histórico, se relacionado ao que Ortiz Alvarez (2012) 

aponta, deve-se, sobretudo, porque foi apenas em 2012 que os alunos receberam livros de 

LE (BRASIL, 2017c). Tendo em vista a recente implementação do LD destinado ao ensino 

de LE, entende-se que ele, com o passar dos anos, tende a ser remodelado, visando atender 

as demandas e exigências que o ensino necessita, por ser um processo vivo e estar situado 

em uma sociedade com sujeitos em constante mudança. 

Santos (1993), em seu estudo sobre a modulação da aula de LE pelo LD, 

considerando a construção do ensino/aprendizagem a partir da triangulação professor-LD- 

aprendiz, comenta que há um pressuposto de que os materiais didáticos para o ensino são o 

referencial base para professores e alunos na construção do processo de ensino 

aprendizagem. Porém, sendo uma peça central e norteadora das ações de ensino, é 

“indispensável uma análise crítica desses LDs, na tentativa de expor usuários e produtores à 

necessidade de mudanças significativas na elaboração e produção desses materiais” 

(SANTOS, 1993, p. 58). Em aulas de I-LEM, Sarmento e Lamberts (2016) consideram que 

a utilização do LD, por parte dos professores, deve ser consciente e crítica, pois o 

encaminhamento das aulas deve visar ao desenvolvimento das habilidades necessárias para 

a aquisição da LE o mais eficaz e completamente possível.  

Ao encontro dessa perspectiva, o MEC prevê em edital de apresentação do Guia de 

Livros Didáticos do Ensino Médio, que as obras devem se constituir como “mais uma 

ferramenta de apoio à construção dos processos educativos” (BRASIL, 2017b). Tortato 

(2010) entende a utilização do LD como um guia alternativo para que os docentes possam 

desenvolver suas aulas, completando-as, paralelamente, com o uso do material didático. 

Assim como os autores referenciados, defendemos que o ensino de I-LEM não seja 

engessado ao que está delineado pelo material de apoio, embora seja fruto de pesquisas e 

passe por uma comissão avaliadora da qualidade e funcionalidade dos conteúdos 
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pedagógicos, deve ser visualizado como uma das ferramentas e, por esse motivo, necessita 

estar sempre em evolução, criando novas possibilidades e experiências, reformulando e 

sempre buscando oferecer um número mais amplo de possibilidades concretas de ensino, a 

fim de que possa disponibilizar ao aluno uma experiência ampla e significativa.  

Sabemos que o LD, embora tente contemplar os mais variados objetivos de ensino, 

deixa à margem alguns conteúdos que agregam à formação escolar dos alunos. No caso do 

ensino de I-LEM, como vimos na seção sobre o ensino da pronúncia, a oralidade, mesmo 

dentro do ensino comunicativo, é uma dessas questões que necessitam, ainda, de maiores 

debates e reflexões sobre a sua importância e necessidade, almejando que o desenvolvimento 

e aquisição de LE seja o mais uniforme possível, se comparado às outras habilidades 

linguísticas (BAUER; ALVES, 2011; BRAWERMAN-ALBINI; KLUGE, 2011; 

HASHIMOTO; NETO, 2018; TUCUNDUVA, 2014; SILVEIRA; ROSSI, 2006; XAVIER; 

URIO, 2006).  

A respeito do ensino da pronúncia em materiais didáticos, Hashimoto e Neto (2018) 

atribuem grande parte da dificuldade relacionada à pronúncia ao material didático, pois, 

segundo os autores, muitos livros não abordam esse tema de forma integrada com as outras 

habilidades ou, por vezes, nem o abordam. Brawerman-Albini e Kluge (2011) corroboram 

essa visão, pois, ao compararem a quantidade e a qualidade de exercícios dedicados à 

pronúncia e o tempo agregado à prática de outras habilidades que integram o LD, fica 

evidente que o ensino da pronúncia é negligenciado nas salas de aula, sendo constantemente 

deixado de lado, sem treinamento específico nas aulas de inglês. Nesse sentido, Souza (2009) 

indica que o ensino da pronúncia, embora seja reconhecida a sua eficiência, ao observar os 

materiais dedicados ao ensino de LE, nem sempre apresentam, em seus conteúdos, maneiras 

de ensinar e/ou conscientizar sobre essa habilidade. 

Há um longo e necessário caminho a ser percorrido quando falamos sobre a educação 

pública e de qualidade em nosso país. Ao selecionarmos o LD destinado a essas instituições, 

objetivamos, contudo, visualizar o lugar da pronúncia nas aulas de I-LEM como uma forma 

de pensarmos, analisarmos e discutirmos como está sendo pensada, dentro dos documentos 

norteadores da educação, e como é projetada por meio dos materiais de ensino, visto que 

sabemos que o LD é um dos instrumentos mais caracterizadores e presentes nas aulas. 

Assim, encontrar atividades que propendem à conscientização sobre aspectos da pronúncia 

em coleções didáticas é uma abertura para tornar mais abrangente o ensino comunicativo de 

LE. 
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Há diversos caminhos que podemos explorar, um deles é se o aluno consegue 

desenvolver a sua competência comunicativa na L2 durante o Ensino Médio. Esse não é o 

lugar de fala delimitado para este momento, porém, é preciso considerar que toda instrução 

pode gerar aprendizados, dependendo de muitas variáveis, sobretudo de fatores como a 

motivação e o empenho do aluno. Diante disso, reafirmamos que o LD é um recurso 

metodológico que, quanto mais oportunidades de conscientização e de estímulos favoráveis 

apresentar, maiores serão as oportunidades de os alunos usufruírem e desenvolverem a 

reflexão direcionada ao ato comunicativo na LE. Pontuado esse princípio, o LD é, ainda, o 

guia central das aulas de I-LEM nas escolas públicas, fazendo-se importante refletir sobre o 

seu estado atual, pois ele está associado diretamente ao ensino público. Partindo dessa linha 

de raciocínio, trabalhos que objetivam o exame desses recursos metodológicos de ensino 

podem refletir em propostas e formas de repensar o ensino, contribuindo com a qualidade da 

educação ofertada em nosso país.  

Pensar o lugar da pronúncia no ensino de LE é importante, já que nos referimos ao 

ensino formal da língua em escolas e instituições de formação básica, observar como são 

encaminhadas as recomendações sobre o desenvolver das estratégias e as atitudes 

necessárias para o ensino de I-LEM, de acordo com os principais documentos oficiais que 

regulam e prescrevem o agir e a formulação de políticas para a educação. A seguir, 

discorremos justamente sobre a proposta do edital do PNLD, exercício 2018, o qual 

disponibiliza, para as instituições de educação públicas, os LD de I-LEM. É dentro dos 

pressupostos, metas e objetivos adotados por esse programa que pontuamos questões 

precisas para entendermos seu funcionamento.  

 

3.3.  Programa Nacional do Livro Didático 2018: entendendo a proposta do PNLD para 

o Ensino Médio 

 

Em edital lançado em 2017, o PNLD, para o ano letivo de 2018, organizou a escolha 

de cinco coleções de LD destinadas ao ensino de I-LEM para o Ensino Médio nas instituições 

públicas. A execução desse programa é feita de forma alternada, sendo regulamentados, em 

ciclos diferentes, os três segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Desta forma, o PNLD é executado em ciclos trienais alternados, ou seja, a cada três anos um 

dos diferentes ciclos da educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
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é contemplado com um novo edital que oferta novas obras para as instituições realizarem 

suas escolhas.  

Nesse documento, lançado em 2017, para preencher o quadro educacional de 2018, 

as escolas, juntamente com os professores de LE e os coordenadores pedagógicos, 

discutiram cada uma das opções de materiais que integram o edital para a escolha das obras, 

sendo as seguintes: 

• Way to go! - Editora Ática; 

• Learn and Share in English - Editora Ática; 

• Alive High - Editora SM; 

• Circles - Editora FTD; 

• Voices Plus - Editora Richmond. 

 

 É importante frisar que, nessa seleção, os responsáveis pela escolha dos livros 

deveriam realizá-la à luz do projeto político-pedagógico da escola, de forma a identificar as 

coleções que mais se ajustam à realidade da comunidade escolar, aos objetivos, bem como 

aos projetos de ensino relacionados a cada série, iniciando a partir do primeiro período do 

Ensino Médio. 

Após o primeiro contato, as instituições de ensino optam por duas obras para cada 

ano e disciplina. É importante considerar que a escolha, tanto da primeira como da segunda 

coleção, devem ser criteriosas, pois o FNDE, órgão federal responsável pela execução da 

maioria das ações e programas da educação básica, e também pela compra e distribuição dos 

LD, vinculado ao MEC, enviará à escola, dentre essas coleções, a que estiver disponível em 

estoque para a compra. Assim, o MEC, por meio desse programa de distribuição gratuita de 

LD, torna, até certo ponto, democrática a escolha do material de ensino pelas unidades 

escolares, pois, dentro da triagem, as escolas podem fazer as suas escolhas como apoio à 

prática educacional de forma sistemática e regular (BRASIL, 2017a, 2018).  

Richards (1998 apud BORELLA; SCHROEDER, p. 233-234, 2013) pontua alguns 

aspectos que devem embasar a escolha das obras didáticas para o ensino. Dentre elas: i) é 

necessário considerar a presença de um bom manual do professor; ii) se a obra pode ser 

adaptada às necessidades dos alunos; e iii) se ela é culturalmente apropriada para seus 

aprendizes.  

O “Guia de Livros Didáticos para o Ensino Médio, PNLD 2018”, o qual 

disponibilizou os materiais selecionados (as coleções Alive High e Learn and Share in 
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English) para a análise das atividades ligadas à pronúncia, possui como meta, dentro do 

ensino de I-LEM, por meio das coleções pedagógicas destinadas aos centros educacionais, 

desenvolver caminhos para:  

 

ensinar uma LEM no Ensino Médio significa tratar o(a) estudante como sujeito 

corresponsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, sob a orientação de 

docentes engajados(as) em proporcionar oportunidades para o crescimento 

acadêmico, profissional, cultural, ético e social de seus estudantes. O centro do 

trabalho cotidiano em sala de aula torna-se, portanto, crucial para que esse(a) 

educando(a), junto com seus pares, passe a ter condições de usar a língua 

estrangeira em uma variedade de contextos sociodiscursivos para abordar uma 

multiplicidade de temas, vivenciando, então, práticas realmente significativas 

(BRASIL, 2017a, p. 10).  

 

Aprender uma LE é saber que, para se obter sucesso, é indispensável estar consciente 

de que o aprendizado parte, em grande parte, da forma como o sujeito está engajado nesse 

processo, de como o docente encaminha os conteúdos e temas e, também, do material 

didático utilizado, pois este pode favorecer, ou não, pontos fundamentais do processo de 

aprender/ensinar um idioma. Almeja-se que o ensino e a aprendizagem de LE sejam 

centrados em prol de uma educação engajada com o cenário em que vivemos, partindo de 

questões pertinentes socialmente, ambicionando a promoção e o fortalecimento de uma 

consciência verdadeiramente crítica e cidadã, focada, sobretudo, no desenvolvimento 

humano (BRASIL, 2017a). Em relação à discursividade na LE, o PNLD tem, como objetivo, 

priorizar a prática que permite a diversidade de contextos socioculturais visando, a princípio, 

fortalecer a capacidade de interação em situações comunicativas na L2.  

 

A experimentação de formas diversificadas de comunicação/interação na língua 

estrangeira tem o intuito de conferir ao(à) estudante a capacidade de atuar, com 

desenvoltura, em vários contextos. Contribui, assim, com a possibilidade de 

prática social em novas situações interacionais que venham a se apresentar no 

decorrer de sua vida, tanto em sua própria comunidade, como também em outras, 

dentre essas a comunidade digital globalizada (BRASIL, 2017a, p. 13-14).  

 

Essa visão demostra que aprender uma L2, no ensino formal, parte da consideração 

de que é necessário saber atuar dentro desse idioma, pois as situações cotidianas de fala e 

interação entre sujeitos são uma demanda na sociedade atual. Muito mais do que preparar o 

aprendiz para questões gramaticais da LE, percebe-se que os objetivos que perpassam a 

escolha do material didático consideram, entre várias questões, formar a consciência social 

dos alunos para atuar no mundo contemporâneo, respeitando as diferenças, os saberes, mas, 
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também, o agir consciente. No edital de 2017, as obras selecionadas cumprem, ou alcançam 

grande proximidade, com os seguintes objetivos curriculares: 

 

•Propiciar discussões sobre temas socialmente relevantes; 

•Levar os alunos ao contato com múltiplas linguagens e gêneros de discursos, 

sejam orais, escritos, visuais ou híbridos; 

•Formar leitores críticos e capazes de ultrapassar uma mera interpretação explícita; 

•Promover situações em que a fala e a escrita possam ser aprimoradas (BRASIL, 

2017a, p. 16). 

 

Como nosso objetivo neste estudo é direcionado, principalmente, ao componente 

oral, o PNLD, no que se refere à compreensão e à produção da oralidade, procura oferecer, 

ao seu público, um material que permita o acesso a: i) diferentes pronúncias, seja de sons 

segmentais, quanto do ponto de vista prosódicos; ii) variedades linguísticas; iii) atividades 

de interação oral contextualizadas à realidade de aprendizes brasileiros de LE; iv) atividades 

de expressão oral; e v) atividades com foco na produção e percepção de características 

próprias à oralidade (BRASIL, 2017a).  

Realizadas essas considerações a respeito do LD disponibilizado às escolas públicas, 

principalmente para a disciplina de I-LEM, percebemos que há o objetivo de que as obras 

possuam atividades que direcionem a atenção, tanto do docente como do discente, para a 

oralidade na L2. De acordo com o programa que avalia e seleciona as obras para o ensino de 

língua na rede pública de ensino, esses objetivos relacionados à produção e percepção da 

fala devem estar presentes nos materiais. Contudo, são as editoras, responsáveis pela sua 

elaboração, e a aquipe de avaliadores que julgam a quantidade e a relevância dessas 

atividades.  

Hashimoto e Neto (2018) apontam que todos os livros aprovados para integrarem o 

edital de seleção do PNLD contemplam a prática oral, em decorrência do critério de seleção 

adotado. Todavia, é importante observar que são poucos os elementos que se voltam para a 

prática de pronúncia e a relevância de aspectos fonético-fonológicos. Ou seja, há a presença 

de oportunidades para a conscientização da pronúncia, como constatamos na análise 

preliminar, que possibilitou o recorte e a seleção das coleções Learn and Share in English e 

Alive High, devido à comparação com as demais obras: Way to go!, Circles e Voices Plus; 

pois estas possuem abrangência limitada em relação a essa habilidade, quando comparadas 

às que serão analisadas no Capítulo 5.  

Pensar e discutir o lugar da pronúncia no ensino de LE é importante, já que nos 

referimos ao ensino formal da língua em escolas e instituições de formação básica, além da 
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descrição sobre pontos importantes do PNLD. Assim, ainda cabe-nos observar como são 

encaminhadas as recomendações sobre o desenvolver das estratégias e as atitudes 

necessárias para o ensino de I-LEM, de acordo com os principais documentos oficias que 

regulam e orientam o agir e a formulação de políticas para a educação, sobretudo, o destaque 

que os elementos da pronúncia na LE recebem. É isso que observaremos na próxima seção. 

 

3.4.  Orientações nacionais para o ensino da língua: um olhar para os documentos 

oficiais 

 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino no Brasil, o MEC, por meio de 

propostas para a educação, elaborou documentos oficiais que propõe algumas orientações 

sobre os elementos necessários para o desenvolvimento da educação, oferecendo apoio à 

reflexão sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e ao desenvolvimento do currículo 

da escola, contribuindo, ainda, para a atualização profissional. Dentre essas declarações, 

estão os PCNEM, PCN+, que surgiu como uma complementação ao primeiro, e as OCNS. 

Com o objetivo de observarmos a habilidade oral, precisamente a pronúncia e seus aspectos 

fonológicos, direcionamos nosso olhar, a fim de averiguarmos, nos documentos citados, 

especificamente os destinados ao Ensino Médio, visto que é para está faixa que estão 

cituados os livros selecionados para a análise, se os mesmos possuem alguma descrição 

sobre a forma como a habilidade oral deve ser concebida e conduzida no ensino de I-LEM 

nas instituições públicas de ensino. A área de LE está situada entre uma das quatro áreas do 

conhecimento, sendo alocada no domínio que compreende as “Linguagens, códigos e suas 

tecnologias”.  

No âmbito das Leis das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), o ensino 

de LE, atualmente, é firmado como uma disciplina obrigatória dentro do ensino escolar, o 

qual visa gerar oportunidades para o desenvolvimento das habilidades de compreensão, fala, 

leitura e escrita, defendendo que, por meio do desenvolvimento dessas habilidades, o aluno 

poderá interagir em situações reais de comunicação (BRASIL, 2000).  Porém, após 

apresentar esse objetivo, os PCNEM alertam que o trabalho com as habilidades linguísticas 

anteriormente citadas, por inúmeras razões, acabam por serem centradas em preceitos da 

gramática normativa e, por vezes, na escrita. Dessa forma, "são raras as oportunidades em 

que o aluno tem para ouvir ou falar a língua estrangeira" (BRASIL, 2000, p. 28). 
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Como explicado por autores como Alves (2012a, 2012b, 2015), Bauer e Alves 

(2011), Brawerman-Albini e Kluge (2011), Buchener e Costa (2018), Fraser (2001), 

Gilakjani e Ahmadi (2011), Harmer (2001), Kelly (2000), Lima Júnior (2010), Neto e 

Vasconcellos (2003), Paula (2010), Pennington (1994), Silveira (2002), Silveira (1999), 

Silveira e Rossi (2006) e Tucunduva (2014), o ensino de questões relacionadas à pronúncia 

na LE, muitas vezes, foi negligenciado, não apenas no Brasil, mas de uma forma geral. Isso 

pode ser confirmado com os PCNS, que, embora indiquem o uso da Abordagem 

Comunicativa e a sua proposta que visa proporcionar insumos, a fim de aperfeiçoar as 

competências orais dos alunos no uso comunicativo da LE, não fazem menção ao ensino da 

pronúncia ou de aspectos fonético-fonológicos.  

No que diz respeito ao PCN+, por ser um complemento do documento sobre o qual 

discorremos anteriormente, esperávamos que o mesmo contemplasse maiores 

aprofundamentos a respeito da oralidade da LE, ou de aspectos da pronúncia, porém foram 

poucas as diferenças encontradas.  Segundo o PCN+, a LE deve ampliar o conhecimento que 

o aluno possui sobre a linguagem verbal, partindo da sua base linguística da L1, 

possibilitando a construção de significados e a ampliação de sua competência discursiva, 

oral e escrita, além de desenvolver habilidades de leitura, decodificação e interpretação 

textual (BRASIL, 2002, p. 105). Esse documento declara que, por meio da familiaridade 

com o dicionário, elemento indispensável para o ensino de LE, o professor deve propiciar, a 

seus alunos, atividades que incluam:  

 

• os diversos modos de, no dicionário bilíngüe, acessar phrasal verbs, expressões 

idiomáticas, gírias, entre outros; 

• a mobilização da competência de decodificação dos verbetes – abreviações, 

símbolos fonéticos, palavras de uso específico, distribuição das palavras e 

expressões por ordem alfabética na descrição das acepções (BRASIL, 2002, p. 

105, grifo nosso).  

 

Vemos, por meio da citação, que o PCN+ considera a utilização dos símbolos 

fonéticos, presentes nos dicionários, como uma ferramenta para o ensino de LE. Embora não 

discorra sobre eles, é um dos poucos momentos que o documento apresenta algo da esfera 

do ensino da pronúncia.  

No último documento oficial do Estado selecionado para nossa averiguação, para a 

OCN (BRASIL, 2006, p. 91), a disciplina LE, além de ensinar um idioma estrangeiro, visa 

“cumprir outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a 

formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais”, ou seja, a formação 
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cidadã pode receber contribuição do ensino de uma L2 para além de instrumentações 

linguísticas, mas de forma a alinhar as duas, demostrando ao aluno que há, por exemplo, 

uma heterogeneidade no uso de qualquer linguagem, seja em contextos formais ou informais, 

de pessoas pertencentes a grupos e contextos diferentes, e mesmo considerando a sociedade 

globalizada em que vivemos. Dessa forma, “o valor educacional da aprendizagem de uma 

língua estrangeira vai muito além de meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada 

língua estrangeira para fins comunicativos” (BRASIL, 2006, p. 92).  

As OCNs apresentam a visão de um ensino comunicativo de maneira que as 

habilidades a serem desenvolvidas na LE no Ensino Médio são: a leitura, a comunicação oral 

e a prática escrita.  Contudo, o foco principal de debate e esclarecimento é o trabalho com a 

habilidade de letramento, multiletramento, multimodalidade e hipertexto, como norteadores 

da prática do ensino. Relacionado ao trabalho com a oralidade, o documento apresenta que 

uma das novidades no ensino é a proposta de incluir o desenvolvimento da comunicação oral 

no programa de LE de forma mais abrangente, pois, até então, era um componente que 

recebia pouca atenção.  

Fica evidente que os documentos norteadores da educação apresentados, 

considerando o aspecto geral, possuem instruções direcionadas ao ensino de LE sob o ponto 

de vista do ensino comunicativo e, por sua vez, do trabalho com a oralidade, porém, elas se 

encontram de forma ampla e subjetiva. Outro destaque que salientamos é que, se 

compararmos o ano de publicação dos PCNs aos da OCN, vemos que a ênfase dada à 

pronúncia teve um pequeno avanço. Não obstante, essa falta de explicações e objetividade 

dos documentos, em razão da necessidade do ensino da pronúncia, teve, e ainda tem, suas 

marcas, no ensino de LE, desde o material didático até o espaço dentro da sala de aula. 

Vimos, neste capítulo, mas principalmente no primeiro, na seção “O conhecimento fonético 

e fonológico no desenvolvimento da pronúncia em LE”-, que o espaço para o trabalho com 

a habilidade oral passou por avanços, mas os documentos, em futuras revisões e 

reformulações, necessitam considerar o aprofundamento das quatro habilidades linguísticas 

de maneira uniforme.  

Realizadas as discussões até o presente momento, antes de iniciarmos a análise das 

atividades presentes nas coleções de LD Alive High e Learn and Share in English, 

conceituamos, no próximo capítulo, os procedimentos metodológicos adotados para que 

essas observações fossem pontuadas.  
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE 

 

Neste capítulo descreveremos os procedimentos de análise e observação do material 

didático selecionado como corpus da pesquisa, além dos procedimentos por nós adotado, 

estes que caracterizam a linha que adotamos metodologicamente.  

Primeiramente, introduzimos uma conceituação sobre metodologia e 

procedimentos/etapas de uma pesquisa científica, para depois caracterizarmos nosso estudo 

quanto a sua abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. Realizadas essas 

conceituações, descreveremos os passos metodológicos de análise e discussão das atividades 

selecionadas nos livros Alive High e Learn and Share in English. A terceira parte estrutural 

deste capítulo trata de um primeiro olhar direcionado à algumas considerações analíticas, em 

âmbito geral, das obras didáticas, salientando pontos importantes sobre exercícios que 

abrangem elementos da oralidade da língua.  

 

4.1.  Método de análise das coleções de livros didáticos 

 

A natureza dos procedimentos e etapas de uma pesquisa é indispensável dentro de 

um estudo científico, pois é o momento em que são descritos e caracterizados os passos 

adotados para se chegar aos resultados obtidos ao final do trabalho. Metodologia é uma 

discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o tema ou o objeto 

requerem, sendo uma apresentação justificada sobre os métodos, as técnicas e os 

instrumentos reunidos, relativos às indagações da investigação (SILVEIRA; CÓRDOVA, 

2009). 

Aguiar (2007, p. 9) comenta que, após o planejamento, o próximo passo adotado, em 

pesquisas na área de letras, diz respeito à metodologia de trabalho, isto é, “como vamos agir 

para atingir os objetivos propostos, responder às questões ou verificar as hipóteses e 

solucionar o problema de pesquisa”.  A partir de então, podem ser elaborados os 

instrumentos de pesquisa e as variáveis consideradas dentro de cada temática. Aguiar (2009) 

sugere que, em um trabalho de cunho bibliográfico/documental, por exemplo, a fonte de 

referência e observação sejam livros da área, artigos científicos, dissertações e teses, jornais, 

revistas, entrevistas e documentos. Já em uma investigação analítica, por exemplo, é 
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necessário um objeto em que será observado para o procedimento experimental/analítico, de 

acordo com a natureza do processo a ser empreendido, ela cita, como uma das possibilidades, 

a análise de materiais de ensino, entre várias outras.  

Com o propósito de classificarmos o modelo de pesquisa realizado em nosso estudo, 

tomamos como orientação as descrições realizadas por Aguiar (2009), Gil (2007) e Silveira 

e Córdova (2009) sobre os tipos de pesquisas, definindo-as quanto à abordagem, à natureza, 

aos objetivos e aos procedimentos. É por meio desses autores que iniciamos a descrição da 

metodologia de pesquisa utilizada para a análise e interpretação dos dados deste estudo. 

 

4.2.  Procedimentos e etapas da pesquisa 

 

A presente dissertação de Mestrado caracteriza-se como um estudo de natureza 

aplicada, que possui, como objetivos, explorar e descrever o ensino da pronúncia, por meio 

da percepção e produção de aspectos fonético-fonológicos para o I-LEM, sobretudo, 

relacionado aos livros aprovados pelo PNLD para o ano de 2018 e destinados ao Ensino 

Médio em instituições públicas. Após a primeira sondagem dos materiais selecionados pelo 

programa estatal que direciona materiais didáticos às escolas de nosso país, selecionamos as 

coleções de LD Alive High (editora SM) e Learn and Share in English (editora Ática). Como 

já salientamos, esses livros destacaram-se em relação ao trabalho com a pronúncia e seus 

aspectos fonético-fonológicos, sendo esse o principal motivo da escolha do corpus, a 

abrangência e relevância do material para o ensino. A seleção procedeu a partir do fator 

“quantidade”, ou seja, ao observarmos os livros selecionados, as coleção Learn and Share 

in English e Alive High se destatavam, frete às demais obras (Way to go!, Circles e Voices 

Plus), em relação ao montante de exercícios com foco na pronúncia e em sua 

conscientização.  

Comprometidos com a finalidade de ampliarmos os conhecimentos na área de 

ensino/aprendizagem da pronúncia, com base nos conhecimentos fonológicos, dedicamo-

nos a tentar preencher, ou ao menos estruturar, as lacunas desse campo de conhecimento, 

pois, apesar do avanço das investigações, esse ainda é um espaço científico que carece de 

mais aprofundamento e elucidações. 

Nosso objetivo, ao analisar e descrever os LD, é observar criticamente, discutindo e 

ponderando, sobre o conteúdo e a forma como a instrução fonético-fonológica se faz 

presente visando desenvolver as habilidades de percepção e produção oral na língua alvo por 
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meio dos exercícios encontradas no decorrer das duas obras. A partir da análise foi 

conduzido o agrupamento dos critérios descritos quanto ao nível de conscientização, que 

pode ocorrer dentro de três planos, sendo eles: i) silábico: manipulação das unidades de 

palavras de modo a agir conscientemente, realizando segmentação, síntese, comutação, 

exclusão e produção das palavras (novas palavras), divisão de sílabas, inverção da ordem de 

um elemento, adicionar e/ou excluir sílabas e produzindo novas palavras a partir de pares 

mínimos; ii) intrassilábico: consciência da rima e consciência das aliterações; e iii) 

fonêmico: capacidade de reconhecer e manipular com maior exatidão as unidades de som 

que portam caráter distintivo nas línguas, sendo possível segmentar palavras em unidades 

sonoras, ligar sons separados e/ou excluir-los de modo a formar nosvas palavras, distinguir 

e perceber características próprias de sons que iniciam ou terminam a composição de 

vocábulos, dentre outras possibilidades relacionadas aos aspectos fonético-fonológicos da 

língua (ALVES, 2012a, 2012b; AQUINO, 2010; DUARTE, 2017; GODOY, 2001). 

Procedemos, na sequência, descrevendo como as obras abordam, em que número e 

de qual maneira esses elementos, além, é claro, de verificar se os aspectos e exercícios são 

de real relevância para guiar o aprendizado e a conscientização dos alunos de LE.  Para esse 

passo, será utilizada uma abordagem quantitativo-qualitativa para o exame final dos dados. 

Quantitativamente, e na medida em que os LD ofereçam oportunidades relacionadas ao 

número de atividades em relação aos níveis de conscientização fonético-fonológica, por 

meio de uma representação estatística que objetiva informar às porcentagens de atividades 

em cada uma das obras e seções analisadas. Destacamos que não utilizamos um programa 

estatístico específico para o processamento dos dados, visto que esses não envolvem 

operações e/ou um montante expressivo de informações a serem processadas. 

Qualitativamente, ao passo que esses exercícios permitam informar os aprendizes quanto às 

características linguísticas dos dois sistemas (PB e inglês), revelando semelhanças e 

contrastes, de modo a auxiliar os alunos no aprimoramento da sua proficiência, preparando-

os a notar, refletir e utilizar o idioma alvo de forma inteligível.  

Segundo Gil (2002), é comum que se alinhe a pesquisa exploratória com a revisão 

bibliográfica, pois ela visa proporcionar maior familiaridade com o problema, de modo a 

torná-lo explícito e contribuir com o cenário de investigação ao qual se adentra. Dessa forma, 

o procedimento metodológico adotado em nosso estudo tem, como objetivo, desenvolver 

uma revisão bibliográfica e documental, visto que é por meio do saber já construído que 

alicerçamos a base de nosso estudo, para que possamos  revisitar as teorias que debatem e 
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almejam esclarecer como ocorre e qual a importância que a conscientização fonológica 

exerce na aprendizagem da pronúncia por jovens e adultos, de forma a conscientizar sobre 

os aspectos linguísticos que permeiam a aquisição de um novo idioma. É buscando respaldo 

no conhecimento existente sobre o tema que pretendemos construir nossa fortuna crítica e 

aplicar tais saberes na análise e interpretação das atividades sobre a oralidade presentes nos 

LD previamente selecionados. Como dissemos, além da revisão da literatura, nosso estudo 

possui caráter documental, pois observamos, nos documentos norteadores da educação no 

país, como a habilidade oral, precisamente a pronúncia e, especificamente, seus aspectos 

fonológicos, é descrita e quais as recomendações, objetivos e princípios essa habilidade 

linguística apresenta nos PCN+, PCN, OCN e no PNLD 2018.  

Em relação aos procedimentos de análise dos livros, eles foram realizados por nós, 

com base nas instruções e descrições que compreendem as especificações e apontamentos 

oriundos do aporte teórico/bibliográfico, desde as considerações sobre o LD nas escolas, 

sobre a proposta e descrição do objetivo do PNLD, bem como as orientações nacionais para 

a Educação, além desses, serve-nos como como base estrutural a revisão dos conceitos de 

consciência dos aspectos fonético-fonológicos e aprendizagem da pronúncia baseado nestes 

princípios. Não optamos, dessa forma, pela interpretação e/ou julgamento de um sujeito 

neutro a essa investigação, que tivesse, como papel, atestar o caráter das observações, já que 

essas são embasadas em outros estudos que auxiliam a legitimar e conduzir as explicações. 

Os exemplares de LD físicos que tivemos acesso, e foram submetidos à averiguação, 

são os chamados “Livros do Professor”, sendo três volumes em cada uma das coleções. 

Consideramos pertinente a análise a partir dessa fonte, visto que ela se diversifica do material 

entregue ao aluno apenas em relação às instruções, respostas e ao capítulo descrito como 

“Manual do Professor”, em que há os aspectos, abordagens, objetivos, temas e sugestões 

propostos por cada uma das compilações didáticas, além da descrição das seções e plano de 

curso. Além disso, quando havia qualquer aspecto de pronúncia a ser ensinado, as 

orientações destinadas ao docente, quando existiam, foram destacadas, pois revelavam a 

forma proposta para a abordagem da lição e/ou instrução do professor. Adotado esse 

caminho, são analisados seis livros, três relativos à coleção Alive High e outros três da 

coletânea Learn and Share in English, relativos ao Ensino Médio.  

Por meio de um exame atento, página por página, em cada um dos volumes, 

buscamos por, primeiramente, a seção Pronunciation Spot (Alive High) e Pronunciation Tips 

(Learn and Share in English), pois são tópicos exclusivos para o trabalho com o elemento 
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oral, sua conscientização e aprimoramento. Nas seções descritas como “Pronunciation”, 

ambas as edições traziam um ou mais exercícios, ou seja, um dos boxes poderia ser dividido 

em exercício um, dois e três, por exemplo. Na somatória total, consideramos o montante de 

exercícios, não apenas as seções que tocavam diretamente no componente oral, ou seja, a 

“pronunciation”. Em relação à soma das lições, a seção Pronunciation Spot teve o total de 

46 exercícios divididos entre os três níveis, e com 49 lições a seção Pronunciation Tips. O 

quadro abaixo apresenta a somatória total de unidades e atividades dentro dessas seções, em 

cada uma das coleções de LD: 

 

Tabela 1 - Somatória das unidades e atividades da seção pronúncia  

Pronunciation Spot  

Alive High 

Pronunciation Tips 

Learn and Share in English 

Unidade Atividade Unidade Atividade 

Volume v.1 v.2 v.3 v.1 v.2 v.3 v.1 v.2 v.3 v.1 v.2 v.3 

Total 7 6 9 16 14 16 8 8 8 20 13 16 

Somatória 22 46 24 49 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para além dessa seção que conduzimos nosso primeiro procedimento de análise, em 

um segundo momento, analisamos, nas duas coleções, os elementos significativos ao ensino 

comunicativo da pronúncia, alocados no decorrer das oito unidades por volume de cada uma 

das coleções, que comportam o total de cada um dos livros, mas sem estar no bloco 

designado de “pronúncia”. A seguir, apresentamos uma tabela ilustrando as diferentes seções 

que acabamos de nos referir, além das específicas denominadas Pronunciation Tips e 

Pronunciation Spot, sendo elas: 
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Tabela 2 - Distribuição das seções analisadas em cada coleção de LD 

Coleção Alive High- SM Número 

total  

de seções 

Coleção Learn and 

Share in English- Ática 

Número 

total  

de seções 

Pronunciation Spot 22 seções Pronunciation Tips 24 seções 

Learning Tips 3 seções More Food for Thought 1 seção 

Time to Reflect 23 seções As you Listen 1 seção 

Let’s Listen, Read and Talk 1 seção Let´s Practice 1 seção 

Profession Spot 1 seção Language Study 1 seção 

Learn Plan 1 seção   

Did You Know 1 seção   

Turn on the JukeBox! 1 seção   

Lead-in 1 seção 

 

  

Language in Action 1 seção   

Let´s Act with words 1 seção   

Total- 10 seções  Total- 5 seções  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Essas seções, compreendem, nos LD desenvolvidos pela editora  SM, os  tópicos: 

Learning Tips, Time to Reflect, Let’s Listen, Read and Talk, Learn Plan, Did You Know, 

Turn on the JukeBox, Lead-in, Language in Action e Let´s Act, possuindo o total de dez 

seções, além do Pronunciation Spot. Os materiais da editora Ática receberam o mesmo 

tratamento, sendo encontradas e descritas as seções que integram a coleção de LD Learn and 

Share in English, dentro do total de volumes destinados aos três anos do Ensino Médio. Os 

boxes que se apresentam nessa editoração são os seguintes: More Food for Thought, As you 

Listen, Let´s Practice, Language Study, sendo esses os campos abertos aos aprendizes de I-

LEM para refletirem e se conscientizarem de elementos ligados à pronúncia na L2. Em 

relação ao elemento sonoro que integra o LD, salientamos que ele não foi foco de nossa 

observação, visto que, se considerarmos, além do conteúdo narrado dos textos e/ou das 

atividades, a presença da gravação de diferentes pronúncias, acaba por evidenciar marcas 

linguísticas, característica que elementar e presente em todas as línguas. Por uma questão 

metodológica, e de recorte do objeto da análise, optamos por não incorporar ao nosso corpus 

de análise o CD, embora a conscientização da pronúncia implique, consecutivamente, na 

variação linguística, está não é o foco de nosso estudo, além de que, nas atividades presentes 
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no material didático, há considerações sobre este ponto e que são ressaltadas no Capítulo 5, 

momento em que apresentamos a seleção do exercício e uma discussão relacionado a ele.  

Para o exame/análise das atividades, optamos pelo recorte de alguns exercícios como 

amostra, os quais consideramos por explicitarem os conteúdos abordados por cada uma das 

coleções de LD, a fim de qualificar a real relevância e a funcionalidade da explicitação de 

pontos pertinentes à pronúncia do inglês por alunos brasileiros, e que cumpram com o papel 

de tornar explícita a orientação que conduz à percepção ativa e consciente do aprendiz. Os 

critérios que utizamos, para esse proceder, tomam como base um dos objetivos que 

ressaltamos na Introdução de nossa dissertação:  

 Como o componente comunicativo oral é tratado? 

 Como as obras abordam os elementos de conscientização fonético-fonológica? 

 Os aspectos e exercícios são de real relevância e/ou atendem à demanda para guiar o 

aprendizado dos alunos brasileiros aprendizes de I-LEM na rede pública de ensino? 

São esses os principais critérios que adotamos para a seleção e recorte das atividades 

que compeendem nossa análise e discussão, que serão realizados no próximo capítulo, 

principalmente, as atividades que apresentamos visam destacar elementos que 

contextualizem o brasileiro aprendiz de língua inglesa, ou seja, exercícios que focalizem as 

características que são necessárias de destaque no ensino. O tamanho total de nossa amostra 

é de 28 atividades, descritas como imagens, analisadas e discutidas com apoio teórico, 

documental e bibliográfico, a fim de entendermos a relevância destas para o ensino de língua, 

sobretudo, o ensino da pronúncia por meio dos aspectos fonético-fonológicos.  

Esses são os principais elementos que integram a metodologia de estudo, ou seja, a 

forma adotada para conduzir nossas investigações. No decorrer das páginas o leitor entrará 

em contato com essas e outras explicações, conforme a necessidade de esclarecimento, para 

que possa ser conduzido durante o exame do nosso corpus de pesquisa, que é realizado logo 

na subsequência.  

Na sequência, apresentamos considerações sobre a análise e discussão dos LD Alive 

High e Learn and Share in English e a descrição dos componentes estruturais, além dos 

pressupostos teóricos metodológicos que os autores/criadores desses livros seguiram em sua 

elaboração.  
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4.3.  Alive High e Learn and Share in English: Notas sobre corpus de análise 

   

As coletâneas de LD Alive High e Learn and Share in English, fornecidas pelo 

Ministério da Educação e que contemplam o Guia do Programa Nacional do Livro Didático- 

PNLD no ano de 2018, são destinadas para o ensino de I-LEM no Ensino Médio em 

instituições públicas. Serão expostas essas coletâneas nas seções subsequentes, com o intuito 

de descrevermos os aspectos gerais das duas coleções, apresentando as obras e os 

pressupostos teóricos metodológicos utilizados. 

4.3.1.  Alive High 

 

A coleção Alive High, da Editora SM, selecionada pelo PNLD para o ano de 2018, 

foi produzida em segunda edição no ano de 2016 e passou a integrar o quadro de livros 

destinados ao ensino público no Brasil. Desenvolvida por Junia Braga, Magda Velloso, 

Marcos Racilan, Marisa Carneiro, Ronaldo Gomes e Vera Menezes49, esta última quem 

                                                           
49 Em relação aos autores que formularam a coleção Alive High, após buscarmos seus currículos na Plataforma 

Lattes, exibimos uma síntese a respeito de suas formações e seus interesses como pesquisadores. Iniciando por: 

i) Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva, reconhecida profissional na área de Linguística Aplicada, tem 

formação em Letras Português e Inglês pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Direito 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Mestrado em Inglês pela UFMG; Doutorado em 

Linguística e Filologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pós-Doutorado na PUC-Minas. 

Atualmente é professora emérita da UFMG e possui experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística 

Aplicada, atuando, principalmente, nos temas de: aquisição de língua inglesa, pesquisa narrativa, ensino de 

línguas mediado por computador, linguagem e tecnologia e retórica; ii) Junia de Carvalho Fidelis Braga, 

professora adjunta da UFMG, é graduada em Letras pela PUCMinas Gerais, possui Mestrado em Linguística 

Aplicada pela UFMG e doutorado em Linguística Aplicada pela mesma universidade onde, mais tarde, realizou 

seu Pós-Doutorado em Estudos Linguísticos. Junia Braga atua, principalmente, nos seguintes temas: 

complexidade, colaboração, autonomia e comunidade de aprendizagem on-line, aprendizagem móvel; iii) 

Ronaldo Corrêa Gomes Junior tem formação em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), Mestrado e Doutorado na área de Estudos Linguísticos pela UFMG. Atualmente, Ronaldo Gomes é 

professor adjunto desta universidade e, como pesquisador, atua nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras, metáforas sobre ensino e aprendizagem, affordances pedagógicas de tecnologias digitais, 

narrativas sobre aprendizagem de línguas e produção de materiais digitais de ensino; iv) Marisa Mendonça 

Carneiro possui toda a sua especialização em ensino de Língua Inglesa pela UFMG, Mestrado em Estudos 

Linguísticos, Doutorado em Estudos Linguísticos e Pós-Doutorado em ensino de inglês a distância. Em seus 

estudos atua nos seguintes temas: psicolinguística, aprendizagem a distância e bilinguismo; v) Marcos Racilan 
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assina a coleção. Esse compilado de LD ofertado às instituições brasileiras é dividido em 

três volumes, cada um representando uma das séries do Ensino Médio, 1°, 2° e 3° ano. A 

Figura 3 apresenta a capa das edições de livros dessa coleção desenvolvidas pela Editoração 

SM:  

Figura 3- Imagem ilustrativa da coleção Alive High 

 
Fonte: Brasil (2017a). 

Nota: Material de divulgação da coleção Alive High, Editoração SM, v. 1, 2 e 3. 
 

 

Cada livro é dividido em oito unidades, contendo, também, uma seção destinada a 

literatura e atividades extras. Há, também, um espaço empregado à transcrição dos áudios 

                                                           
Andrade é licenciado em Letras Inglês pela UFMG, é Mestre em Estudos Linguísticos com ênfase em ensino 

comunicativo de línguas, leitura em LE e avaliação de material didático pela UFMG. Seu Doutorado, realizado 

pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG, é no campo de Estudos de 

Linguagens, com ênfase nas áreas: jogos digitais, tecnologias móveis, aprendizagem de línguas, abordagem 

ecológica e complexidade. Atualmente é interessado nas seguintes áreas: experiências de ensino e de 

aprendizagem de línguas em interface com as tecnologias digitais, desenvolvimento de multiletramentos, 

tecnologias móveis e aprendizagem de línguas adicionais, jogos digitais e aprendizagem de línguas, e 

abordagens ecológicas e sistemas adaptativos complexos. Exerce o cargo de professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico e do Curso de Letras - Tecnologias da Edição no CEFET-MG; vi) Magda Velloso 

Fernandes de Tolentino é professora aposentada de Língua Inglesa na UFMG, bem como em Língua Inglesa e 

de Literatura de Língua Inglesa pela universiade São João del-Rei (UFSJ), em seu currículo de formação, é 

graduada em Letras, possui Mestrado em Letras e Doutorado em Estudos Literários (Literatura Comparada), 

todos realizados na UFMG. Pesquisou no Birkbeck College da Universidade de Londres, na Universidade de 

Nottingham e no Goldsmiths College da Universidade de Londres (1999). Essas informações foram colhidas 

do endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/. Acesso em: 29 jan. 2020.  

http://lattes.cnpq.br/
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que compõem o recurso didático audível (CD) que acompanha cada um dos livros dessa 

coleção, além de um glossário com o significado de palavras que integram os textos, a seção 

Language Reference, que aborda o detalhamento de questões gramaticais como um auxílio 

ao aluno, um índice bibliográfico, contendo obras que amparam o ensino formal, uma lista 

com sugestões de obras literários, além da bibliografia geral, utilizada em cada uma das 

propostas didáticas da coleção.  

No livro destinado ao professor, material físico ao qual tivemos acesso para a 

observação, ao final de cada exemplar, encontramos um Manual do Professor, que apresenta 

os aspectos, abordagens e objetivos dessa compilação didática, além da descrição das seções 

e plano de curso encontradas na primeira parte deste manual. Já, na segunda parte do manual, 

é ofertada uma considerável ferramenta que auxilia o professor no seu trabalho em sala de 

aula, pois encaminha os objetivos, temas e sugestões para cada um dos capítulos, além das 

respostas dos exercícios, de instruções bibliográficas e de meios para proceder o ensino e à 

conscientização dos assuntos abordados.  

Essa coletânea de LD tem, como objetivo, segundo Menezes (2016, p. 179-182), 

desenvolver competências básicas em LE, mas também permite ligação com o propósito de 

utilizar a língua e a linguagem, a fim de compreender o mundo, auxiliando e preparando 

cidadãos engajados em atitudes solidárias e afirmativas, formação ética, fomentando 

paralelamente a autonomia intelectual e o pensamento crítico e reflexivo com o meio.  

Segundo a apresentação da obra, existem diversas oportunidades de uso da língua, 

incentivando e motivando o aluno, por meio de conteúdos com temáticas sociais e 

humanísticas, a utilizar seus conhecimentos como caminho para se adquirir o novo, pois 

parte-se da concepção de que a aprendizagem é um processo dinâmico e que está em 

constante evolução. Um ponto destacado pelos autores é em relação ao material didático, ao 

aprendiz e à aquisição, uma vez que as experiências de aprendizagem se fazem diversas, 

mesmo em contextos semelhantes, como é o que acontece em uma única sala de aula. 

Inúmeras subjetividades e conhecimentos partilhados, de experiências e saberes, além de 

formas distintas de aprendizado e de se relacionar em um espaço social. 

O material didático surge com um papel importante para tentar superar esse desafio 

ao estimular, por meio de atividades criativas, e incentivar a autonomia e a dinamização do 

aprendiz nesse processo de aquisição.  Os autores percebem a língua em sua multiplicidade, 

não a limitando a um conjunto de estruturas linguísticas, mas expandindo essa complexidade 
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própria de um sistema vivo e dinâmico que está em evolução e que se auto-organiza na 

produção de texto/sentidos.  

Os pressupostos utilizados para a construção teórica dessa coleção tomam, como 

base, nomes como Larsen-Freeman (1997), Larsen-Freeman e Cameron (2008), Paiva (2005, 

2009), Borges e Paiva (2011) além das OCN, Ensino Médio Inovador  e a LDB, focalizando 

a questão da aprendizagem como um sistema complexo, que não é vista como um produto 

com início, meio e fim demarcados, mas como um processo dinâmico que está sempre em 

evolução e, no qual, não se deve descartar nenhuma opção ou pressuposto teórico, pois, 

entende-se que, em algum aspecto da aprendizagem/aquisição, ele será útil. Dessa forma, a 

noção de aprendizagem, segundo Menezes (2016, p. 181), que sustenta essa coleção de livros 

considera elementos como: 

 

 O aluno possuir a capacidade inata para aprender uma língua; 

 A automaticidade de hábitos, sejam eles relacionados às expressões 

formulaicas e/ou na aprendizagem do sistema sonoro; 

 A importância dos insumos linguísticos por meio da exposição e também da 

interação; 

 Conexões neurais têm papel fundamental na aprendizagem; 

 Atividades que promovam a construção da identidade, autopercepção e do 

refletir criticamente. 

Esses princípios se apoiam, ainda, nos PCN’s, incluindo os componentes como o 

ensino da leitura, da prática escrita e da comunicação oral de forma contextualizada e 

respeitando o caráter de ensino de língua adicional. Os autores desta coleção comentam que 

o ensino de inglês, tradicionalmente, tem sido organizado no desenvolvimento das quatro 

habilidades linguísticas e isso não deixa de ser seguido, acrescentando o importante detalhe 

dos multiletramentos (no plural, para abranger o máximo de categorias: visual, auditiva, 

digital, etc.), pois são ferramentas necessárias para o aluno agir e interagir no mundo 

(MENEZES, 2016, p. 195-205).  

Apresentando esse panorama geral da coleção de livros Alive High, os quatro macros 

blocos se definem como: compreensão escrita, compreensão oral, produção oral e produção 

escrita. São dentro deles que se organizam as atividades e as práticas didáticas para o ensino 

da língua inglesa. No que se refere à produção oral, destacaremos, na sequência, as formas 
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utilizadas no decorrer das propostas pedagógicas neste material didático, assim como 

faremos com a outra coleção analisada.  

 

4.3.2. Aspectos de conscientização fonético-fonológicos e de pronúncia na coleção 

Alive High 

 

A coletânea Alive High, na edição destinada para o ensino de I-LEM no Ensino 

Médio em instituições públicas, conta com atividades que visam desenvolver o exercício da 

oralidade em sala de aula, oferecendo oportunidades para tais atividades por meio de 

exercícios com foco na oralidade mais livre e não centradas apenas na repetição de frases 

comuns à dadas circunstâncias sociais. Um dos objetivos, descritos pelos autores, é o de 

rever os conteúdos trabalhados em séries anteriores, mas provocando os aprendizes a se 

atentarem aos outros usos da língua, essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento 

das habilidades oral e escrita, uma vez que é notório o desejo de todo aprendiz de uma LE 

em aprender a utilizar o novo sistema linguístico, a se comunicar e a falar na língua-alvo. 

Observando os elementos que conduzem para a conscientização dos aspectos 

fonético-fonológicos e das peculiaridades do componente pronúncia, o material tem, como 

princípio, desenvolver as competências de compreensão e produção oral, uma vez que 

compreendemos o liame entre as duas habilidades e a influência que uma exerce sobre a 

outra, pois a habilidade de compreensão e a produção sonora fazem parte da consciência 

linguística do falante.  

As seções do livro que abordam a questão da compreensão oral são acompanhadas 

pelo CD com os áudios, como já mencionamos, que complementam atividades e se 

concretizam, sobretudo, nas divisões designadas por Turn on the jukebox!, Let’s listen and 

talk  e Pronunciation Spot. É por meio de recursos como músicas, textos orais e escritos de 

múltiplos gêneros que o aluno terá oportunidade de desenvolver e aprimorar aos poucos a 

sua habilidade de compreensão escrita, auditiva e fonotática, que diz respeito aos padrões 

sonoros da língua. Na apresentação do manual do professor, os autores ressalvam que, ao 

integrar as atividades de fala com outras habilidades, como a compreensão oral, por 

exemplo, tem-se a possibilidade de o aluno, por meio desse material, entrar em contato com 

diferentes usos da língua, como as variações linguísticas, tanto orais quanto escritas. Um 

modo que se funde à ideia de formar cidadãos críticos e atentos à pluralidade da linguagem 

e também do mundo.  
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Especificamente no trato com a pronúncia, a coleção de LD Alive High, visa à 

possibilidade de o aluno ter contato e desenvolver a convivência com questões, muitas vezes, 

negligenciadas no ensino de línguas, como é o caso das atividades sobre a entonação 

vinculadas à habilidade de produção oral, com o propósito de conhecer e manipular 

sequências de sons, ritmos das palavras e/ou frases, por exemplo. Paralelamente, os 

aprendizes são estimulados a repetir os sons, palavras e frases, objetivando uma produção 

segura e ciente. 

Os criadores dessa edição da coleção didática pontuam que os exercícios com foco 

na pronúncia não são realizados ambicionando falantes que se assemelhem a indivíduos 

nativos, sem marcas ou sotaque estrangeiro. O objetivo, dessa forma, é dar insumos para que 

o aluno possa desenvolver a capacidade de se expressar na língua inglesa em situações 

sociais, formais ou não, de forma compreensível e adequada (MENEZES, 2016, p. 195-205). 

O bloco Pronunciation Spot, que completa a habilidade de produção oral, é mediado 

pelo CD com o áudio para a realização da atividade de pronúncia. Essas atividades, por sua 

vez, visam chamar a atenção para pontos específicos da oralidade dos brasileiros aprendizes 

de inglês, oferecendo oportunidades para que o aluno pratique e se conscientize dos aspectos 

próprios do sistema linguístico da língua alvo.  

Um ponto importante a ser descrito sobre esta coleção fica em torno das explicações 

para os professores no que diz respeito à instrução para o trabalho em sala. Não são todos 

que tiveram oportunidade de, em sua formação universitária, ter aulas que lhes 

possibilitassem entrar em contato com os estudos em fonética e fonologia. Por isso, há a 

menção de alguns sites específicos, além da referência de dois materiais. Nas sugestões que 

integram o manual do professor, costuma haver exemplificação e aporte sobre esses 

conhecimentos, o que ajuda o professor na prática didática em sala de aula. Assim, o “Quadro 

7” apresenta objetivos voltados para os aspectos fonético-fonológicos e de conscientização 

da pronúncia, atividades que contemplam os seguintes pontos: 
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Quadro 7 - Alive High: Aspectos e conscientização da pronúncia nas atividades 

propostas pelo material didático de I-LEM 

 

 Aspectos fonético- 

fonológicos 

Conscientização da pronúncia 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 

1 

 

 

Explicação sobre o 

IPA e a transcrição 

fonética; 

Aspiração dos sons 

consonantais /k/ e /t/; 

Sons plosivos; 

Pronúncia das vogais 

/ʌ/ e /Ʊ/; 

Diferença de 

pronúncia das 

oclusivas e africadas 

pós alveolares /t/ vs. 

/tʃ/ e /d/ vs. /dʒ/; 

Nasais /m/ e /n/; 

Transcrição fonética e sua relação com a 

pronúncia; 

Aspectos segmentais e suprassegmentais: 

Entonação, sílaba tônica, separação de sílabas, 

relação número de letras e sílabas, palavras 

contraídas e reduzidas; 

Palavras compostas e não compostas; 

Pronúncia de falantes nativos de língua inglesa e 

de brasileiros que possuem o inglês como língua 

adicional; 

Atividade que envolve o uso de trava língua com 

sons plosivos; 

Relação som e palavra escrita; 

Atividades que integram a compreensão oral e o 

desenvolvimento da percepção sonora. 

 

 

 

 

 

Volume 

2 

 

 

 

Pronúncia do dígrafo 

“th”; 

Fricativas-dentais /θ/ 

/ð/e sua articulação; 

Transcrição fonética; 

Palavras terminadas 

em “ed” e a variação 

do som em /d/, /t/ e 

/id/; 

Vogais /ɪ/ e /i/; 

Silent sound (som 

silencioso); 

Som lateral-alveolar 

/l/ e sua articulação; 

som /s/ inicial; 

Notar o som “th” e se atentar à pronúncia 

individual; 

Orientação articulatória para a pronúncia de sons 

novos ao inventário linguístico; 

Conscientização acerca da aprendizagem de LE; 

Letras que não são pronunciadas; 

Palavras terminadas em “E”, normalmente, o som 

/e/ se apaga e a consoante que o antecede 

predomina auditivamente; 

Conscientização da prática da pronúncia pensando 

na conexão entre os elementos sonoros (agrupar 

palavras) ou palavras contraídas; 

Pronúncia do /s/ em ataque (simples ou 

ramificado) deve-se atentar à sua produção, não 

acrescentando um som vocálico, ou simplesmente 

não o produzindo. 
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Volume 

3 

 

Acento enfático e 

entonação; 

Sílaba no inglês: 

vogais fonéticas e não 

ortográficas; 

Som do /r/ e sua 

articulação; 

Som /s/ e /z/, vozeado 

e desvozeado; 

Sons e a conexão 

entre palavras; 

Som plosivo  

desvozeado /p/; 

Sons nasais /m/, /n/ e 

/ŋ/; 

 

 

Notar o som “th” e se atentar à pronúncia 

individual; 

Orientação articulatória para a pronúncia de sons 

novos ao inventário linguístico; 

Conscientização acerca da aprendizagem de LE; 

Letras que não são pronunciadas; 

Palavras terminadas com “E”, normalmente, o 

som /e/ se apaga e a consoante que o antecede 

predomina auditivamente; 

Conscientização da prática da pronúncia pensando 

na conexão entre os elementos sonoros (agrupar 

palavras) ou palavras contraídas; 

Pronúncia do /s/ e /z/ em coda; 

Diferença entre o inglês Britânico e Americano; 

Letra y em posição final (troca de som ou 

acréscimo); 

Acento enfático e produção de sentido; 

Pronúncia da forma “Be” (verbo to be); 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Nota: Aspectos fonético-fonológicos e conscientização da pronúncia na coleção Alive High – v. 1, 2 e 3. 
 

Com base nesses elementos é que as atividades da coleção Alive High são divididas 

e possibilitam a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos e encaminham os 

aprendizes de I-LEM para uma produção oral de acordo com as especificidades do sistema 

linguístico da L2. 

 

4.3.3. Learn and Share in English 

 

A obra desenvolvida por Ana Carolina Cardoso e Amadeu Marques, o qual assina a 

mesma50, foi lançada pela Editora Ática, em primeira edição, no ano de 2016, atendendo as 

séries do Ensino Médio, sendo divididas em três volumes, um para cada série dos três anos 

                                                           
50 Os responsáveis pela elaboração da coleção Learn and Share in English apresentam, em seus currículos, 

disponibilizados na Plataforma Lattes, as seguintes informações i) Ana Carolina Simões Cardoso possui 

Graduação em Licenciada Letras-Português/Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Mestrado e Doutorado em Linguística Aplicada, todos pela UFRJ. Atualmente, é professora de língua inglesa 

do Colégio Militar de Manaus. Seus campos de interesse são: aprendizagem de LE, ensino mediado por 

tecnologias digitais, formação de professores; ii) Amadeu Marques é licenciado em Letras-Inglês pela UFRJ, 

possui cursos de extensão da Regent School, em Londres, e na Education First, pela Cambridge. Além disso, 

possui experiência na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos, além de ser autor do Dicionário 

Amadeu Marques de Inglês-Português/Português-Inglês e, mais recentemente, de Inglês para o Enem. Essas 

informações estão disponíveis no endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/. Acesso em 29 de jan. 2020.  

http://lattes.cnpq.br/
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de formação. 1°, 2° e 3° ano, respectivamente. A Figura 4 apresenta a capa das edições de 

livros dessa coleção, produzidas/publicadas pela Editora Ática:  

 

Figura 4 - Imagem ilustrativa da coleção Learn and Share in English 

 
Fonte: Brasil (2017a). 

Nota: Material de divulgação da coleção Learn and Share in English, Editora Ática, v. 1, 2 e 3. 
 

Os livros são compostos por oito unidades cada, além do Grammar Reference, lista 

de verbos, falsos cognatos, glossário, index (índice remissivo dos tópicos trabalhados), 

bibliografia e, no que concerne ao livro do professor, um manual destinado à apresentação, 

pressupostos teóricos-metodológicos e descrição das atividades que estruturam a coleção. 

Como o livro físico que analisamos é o livro destinado ao professor, o material apresenta, 

também, as notas e as respostas inclusas no decorrer das atividades, destacadas com outra 

cor de fonte, ressaltada no corpo do texto. A única diferença entre o material distribuído aos 

alunos e o de instrução pedagógica são as respostas das atividades propostas, as notas para 

encaminhar as aulas, a fundamentação teórica e os testes avaliativos indicados ao finalizar 

as unidades de trabalho, ou seja, o que é de domínio do “Manual do professor”, além do CD, 

que contém os áudios para as atividades conduzidas por meio desse recurso, que é destinado 

ao professor.  

Essa coleção de livros revela os objetivos de explorar temas com princípios 

relevantes à educação, formação e integração do aluno no atual contexto em que vivemos, 

servindo como um instrumento mediador do processo de ensino-aprendizagem. É feita a 

consideração a respeito de que a obra é aberta à autonomia do professor em desenvolver, 

adaptar e contextualizar, de acordo com a sua percepção, além de ele ser um mediador do 
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conhecimento e não o indivíduo incumbido de transmitir os seus saberes, conforme consta 

no documento PCNEM+. 

A apresentação da obra e as considerações a respeito das orientações seguem as 

OCN, além de serem fundamentadas em uma visão sociointeracional e na perspectiva 

dialógica da língua. Tomam, além do mais, como modelos teóricos, autores como Bakhtin 

(2000), de onde parte a concepção de interação entre os sujeitos, considerando os contextos 

de produção e formação em uma interação histórico-social. Também, Marcuschi (2006), 

como fundamentador para a concepção de linguagem como prática que permite a atuação 

sociodiscursiva, essa (inter)ação é o fundamento no qual, seguindo Vygosky (1996), o aluno 

constrói seu conhecimento. São por meio desses pressupostos teórico-metodológicos e, 

também, das orientações do PCNEM+, PCN+ e o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), que são construídos e definidos os objetivos dessa obra.  

Entre os objetivos gerais que permeiam cada um dos volumes, estão a necessidade 

de oferecer insumos visando o desenvolvimento do aluno, de forma integrada, das 

habilidades linguísticas de compreensão, produção oral, escrita, estratégias de aprendizagem 

de leitura, formando leitores proficientes, críticos e autônomos. A respeito desse último 

requisito, o aluno é concebido como um agente corresponsável pelo seu processo de 

aprendizagem. Dessa forma, a obra tem, como orientação, organizar seus conteúdos de 

forma a promover a integração das habilidades linguísticas e multiletramentos (letramento 

crítico, digital e multimodal, entre outros) organizando macro sessões, por toda a extensão 

dos livros, intituladas Reading, Writing, Listening e Speaking.  

 

4.3.4.  Aspectos de conscientização fonético-fonológicos e de pronúncia na coleção 

Learn and Share in English 

 

A coletânea Learn and Share in English, destinada para o ensino de língua inglesa 

no Ensino Médio, em instituições públicas de ensino, reúne atividades que visam 

desenvolver e conscientizar sobre produção oral dos alunos em uma língua adicional.51 Isso 

                                                           
51 A terminologia língua adicional, de maneira geral, é utilizada para descrever uma língua que não seja a L1 

ou língua mãe, mas qualquer outro idioma que também seja chamado de LE, L2 (L3, L4, etc.) língua de 

herança, de memória etc., sendo incorporada a partir da língua ou das línguas que o aluno já conhece, não 

havendo necessidade de se especificar o contexto geográfico. Os teóricos tendem a descrevê-la como aquela 

em adição às outras com que o sujeito possua contato, sendo utilizada como a língua da cidadania 

contemporânea, do trabalho, lazer e estudos. Dessa forma, entende-se a proposta de Jordão (2014), no caso da 

língua inglesa, de traçar reflexões como língua franca, internacional, global, estrangeira e adicional em 

paralelo. Por outro lado, há propostas teóricas que visam à substituição de LE por língua adicional. Schlatter 
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se dá nas seções de compreensão e produção oral, intituladas de Listening e Speaking, 

respectivamente.  

Um interessante recurso utilizado nesses volumes é a utilização de um CD, que 

consta em cada um dos volumes, contendo os textos orais, utilizados na seção Listening e 

Pronunciation Tips, como um recurso para exercitar a apreensão oral por meio de áudios 

gravados, além de comandos para que os alunos desenvolvam as atividades propostas. 

Especificamente nesse item, é compartilhada a noção de diversidade e variação linguística, 

pois são contempladas diferentes formas de pronúncias e prosódias, uma vez que os textos 

orais são produzidos/reproduzidos por indivíduos de diferentes gêneros, idades, culturas e 

nacionalidades. Pensando no ensino de LE em um cenário global, essas diferentes 

pronúncias contribuem para a conscientização de inglês como idioma de comunicação 

internacional, além de abrir espaço para uma possível explanação sobre a variação 

diatópica, que ocorre pelas mudanças regionais (geográfica, regional, dialetal, etc.) e 

também pela variação diastrática, que decorre da convivência entre grupos sociais (sexo, 

faixa etária, escolaridade, profissões, etc.), conforme Morales (1993, p. 101).  

O desenvolvimento da habilidade de Listening, embora tenha foco em atividade 

textual de reconhecimentos das estratégias que visam à compreensão dos estágios de 

interpretação, fica muito ligada à ideia de interpretação textual e de leitura, seguindo as 

etapas de: i) pre-listening (Before you listen), momento em que o aluno ativa o seu 

conhecimento prévio sobre o assunto, contextualizando-o; ii) listening (As you listen), são 

trabalhadas a compreensão geral e de questões específicas do áudio; e iii) post-listening 

(after you listen), o momento em que o aluno discute sobre o elemento, seja com um colega 

ou em grupos, expondo seu ponto de vista, visando relacionar à sua realidade, além de 

exercitar a reflexão e o pensamento crítico. Essas atividades de compreensão oral são uma 

das formas de conscientizar, mesmo que indiretamente, os alunos a respeito do seu papel no 

que concerne à aprendizagem da língua e, consequentemente, do ponto que analisamos nesse 

estudo, da pronúncia e dos aspectos fonéticos e fonológicos da língua inglesa. A coleção traz 

oportunidades para o aluno perceber a importância de se tornar ativo e autoavaliativo em 

relação à sua aprendizagem e, da relação da linguagem como um objeto por meio da reflexão 

                                                           
e Garcez (2012) afirmam que o inglês e o espanhol “fazem parte dos recursos necessários para a cidadania 

contemporânea. Nesse sentido, são línguas adicionais, úteis e necessárias entre nós, não necessariamente 

estrangeiras” (SCHLATTER, GARCEZ, 2009, p. 128). Assim, o termo língua adicional tende a aproximar 

mais o sujeito do idioma por ser uma língua dele e não do estrangeiro (JORDÃO, 2014; LEFFA, IRALA, 2014; 

SCHLATTER, GARCEZ, 2009, 2012).  
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e da manipulação dos sons, trilha-se o caminho para a conscientização linguística do 

aprendiz.  

A compreensão oral, como dissemos anteriormente, é um dos estágios para 

desenvolver a conscientização fonético-fonológica e, dentro desse requisito de habilidade 

linguística a ser desenvolvida pelo aluno, a coletânea de livros apresenta, nos três volumes, 

a seção Pronunciation Tips, encaminhando o aluno à percepção direta de aspectos 

relacionados à sua pronúncia, acentuação ou entonação de palavras ou expressões que 

costumam causar estranhamento aos estudantes brasileiros de língua inglesa.  

Para os autores que conceberam essa coleção de livros, a produção oral em língua 

inglesa é de abrangência da seção Speaking, que retoma os termos, léxicos e expressões 

relacionados em cada uma das unidades, para propor os temas de debates e das atividades 

voltadas à oralidade como uma forma de pensar na segurança e na confiança dos alunos ao 

se expressarem. Isso se justifica, pois o vocabulário e as estruturas linguísticas já vistas 

somam à efetividade do uso da língua para se expressar e, assim, cumprem, também, com a 

questão da motivação. Possuir maior familiaridade e segurança na questão de quantidade de 

vocabulário para que se possa transmitir uma mensagem na LE com desenvoltura, culmina 

no desenvolvimento da habilidade em um dos passos para adquirir o código linguístico da 

língua alvo. Isso tudo tende ainda a exercitar uma das necessidades fundamentais na questão 

do trabalho com a pronúncia: a produção. Para se exercitar a oralidade na LE, é necessário 

espaço para um treinamento prático, pois, do mesmo modo que a conscientização dos 

aspectos fonético-fonológicos é feita explicitamente (pode ser feita e há tendências para que 

seja assim realizada), a efetividade da oralidade se dá por meio da prática. 

Nas instruções acerca de cada uma das habilidades disponíveis, no que tange à 

oralidade, as atividades propostas visam à integração dos alunos, seja em grandes grupos ou 

a partir de duplas, possibilitando a interação e a utilização da língua que se está estudando e, 

durante a análise dos livros, percebe-se esse espaço e, também, a possibilidade de o aluno 

monitorar a sua produção, além de observar o desenvolvimento de seus colegas.  

A seguir, apresentamos um quadro, por nós construído após a análise dos exemplares, 

com uma visão geral dos elementos constituintes e que são abordados pelos autores no 

decorrer das unidades dos três volumes dessa editoração, destacando o conteúdo basilar dos 

exercícios que conduzem a perceber e a produzir na LE.  
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Assim como no “Quadro 7”, anteriormente exposto, formulamos o “Quadro 8”, com 

o propósito de expor os elementos utilizados pelos autores dessa coleção de livros. Os três 

volumes dessa edição apresentam atividades que contemplam os seguintes pontos: 

 

Quadro 8 - Learn and Share in English: aspectos e conscientização da 

pronúncia nas atividades propostas pelo material didático de I-LEM 

 

 Aspectos fonético-

fonológicos 

Conscientização da pronúncia 

 

 

 

Volume 

1 

 

Pronúncia das vogais 

/i/ e /ɪ/;  

Pronúncia do sufixo 

“-ing” e em que o som 

/g/ é silencioso; 

Pronúncia dos sufixos 

“-ation, ution e able”; 

Pronúncia do “ed” ou 

“d” em final de 

palavra; 

Destaque para a pronúncia, acentuação fônica e 

entonação, pares de rima, letras silenciosas; 

Palavras cognatas: conscientização para o detalhe 

de que é no acento tônico que se difere a 

pronúncia; 

Diferença entre o gráfico e o fônico; 

Variação da pronúncia da vogal “i”; 

Maneiras de se pronunciar o morfema “ed” ou 

“d”. 

 

 

Volume 

2 

 

Pronúncia do artigo 

“a”, que varia entre 

/ə/ e /eɪ/; 

Pronúncia do som “i”, 

que varia entre /ɪ/ e 

/aɪ/; 

Acentuação tônica na sílaba; 

Vogais tônicas; 

Conscientização do som vocálico e suas variações 

entre grafia e som; 

Variação da pronúncia da vogal “i”; 

Conscientização do acento tônico em palavras de 

duas sílabas, normalmente permanece na primeira 

sílaba, mas não é regra. 

 

Volume 

3 

 

Pronúncia do som “i”, 

que varia entre /ɪ/ e 

/aɪ/; 

 

Consciência de rima e tonicidade; 

Variação da pronúncia da vogal “i”; 

Segmentação de palavras e número de sílabas para 

se saber a sílaba tônica; 

Pares de rima; 

Som/letra silenciosa. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Nota- Aspectos fonético-fonológicos e conscientização da pronúncia na coleção Learn and Share in English – 

v. 1, 2 e 3.  

 

É partindo desses elementos que as atividades das coleções Alive High e Learn and 

Share in English são divididas e possibilitam a conscientização dos aspectos fonético-

fonológicos e, consequentemente, o ensino da pronúnica. Assim, após apresentarmos a 

metodologia e algumas considerações sobre o corpus de análise, o LD, podemos iniciar a 

exposição das atividades selecionadas e posterior análise e discussão desses itens; é por meio 
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da seleção de algumas dessas atividades e dos objetivos de conscientização que 

procederemos à análise que se dará na sequência, descrita como Capítulo 5.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO 

 

“A consciência fonológica envolve o 

reconhecimento pelo indivíduo de que as 

palavras são formadas por diferentes sons que 

podem ser manipulados, abrangendo não só a 

capacidade de reflexão (constatar e comparar), 

mas também a de operação com fonemas, 

sílabas, rimas e aliterações (contar, segmentar, 

unir, adicionar, suprimir, substituir e 

transpor)” (MOOJEN et al., 2003, p. 11). 

 

5.1. Considerações sobre a análise e discussão das atividades no livro didático 

 

Este capítulo apresenta os dados e as análises dos materiais selecionados como 

corpus da pesquisa. Primeiramente, realizamos uma seleção de algumas das atividades de 

maior destaque para os procedimentos no ensino da pronúncia com pretensão de qualificar 

e quantificar a real relevância e a funcionalidade da explicitação de pontos pertinentes à 

oralidade do inglês por alunos brasileiros de modo que cumpram o papel de tornar explícita 

a orientação que conduz à percepção ativa e consciente do aprendiz, assim, convergindo para 

a produção oral, ou seja, a pronúncia na LE.  

Como mencionamos no capítulo de metodologia, procuramos analisar, ao longo dos 

seis livros e das quarenta e oito unidades, mais os “blocos extras” (como é o caso dos 

glossários, seções de literatura, manual do professor, projetos interdisciplinares, entre 

outros), como o componente comunicativo é encontrado nos LD. Conforme já descrito, os 

materiais são, independentemente de suas editorações, compostos por blocos que visam ao 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares e que englobem uma formação mais 

expansiva, contribuindo para o desenvolvimento humano e conhecimento de mundo. Há, 

também, um ponto importante para observação, o manual do professor. Embora tenhamos 

dito que não adentraremos nos pormenores da formação, capacitação e engajamento dos 

professores em suas aulas, observaremos como os livros orientam os educadores para o 

desenvolvimento das atividades de conscientização e de pronúncia em sala de aula de I-

LEM, mas mantendo-nos neutros quanto ao enfoque da atuação do profissional da educação. 
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Interessa a nós destacar, também, os níveis de complexidade exposto pelos autores 

(AQUINO 2010, 2013; LAMPRECHT, 2009; ALVES, 2012; VITÓRIA, 2007) quanto à 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos, ou seja, observar se as atividades 

selecionadas convergem para quais níveis dentre: o silábico, o intrassilábico e o fonêmico. 

Referente a isso, será quantificada em forma de gráficos e tabelas a o total de instruções para 

cada um dos níveis, conforme as edições e seus volumes.  

Posto essas considerações, trataremos, em nosso estudo, das atividades que englobam 

o elemento pronúncia nos LD e a sua relevância para o ensino/aprendizagem do componente 

comunicativo na rede pública de ensino. Como fundamentação teórica, além da desenvolvida 

no decorrer deste estudo, utilizaremos: Alves (2006, 2012a, 2012b, 2012c), Alves e Silva Jr. 

(2017), Azambuja (2010), Bollela (1997, 2002), Borges e Paiva (2011), Castilho (2004), 

Cristófaro-Silva (2015), França (2011), Lopes (1999), Moureira e Silva Jr. (2016), 

Nascimento (2015), Paiva (2005, 2009) Pereyron e Alves (2016), Silva Fragozo (2017), 

Vitória (2017), entre outros pesquisadores.  

 

5.2. Análise dos aspectos de conscientização fonético-fonológica nas coleções de livros 

didáticos Alive High e Learn and Share in English 

 

À luz das teorizações realizadas no decorrer deste estudo, procedemos, neste 

momento, a observação, análise e discussão dos materiais selecionados, a fim de realizarmos 

a análise qualitativa dos recursos encontrados nas coleções, visando à conscientização dos 

aspectos fonético-fonológicos. No primeiro momento, selecionamos as atividades das seções 

Pronunciation Spot – coleção Alive High- e Pronunciation Tips – coleção Learn and Share 

in English. Em segundo momento, discutiremos elementos significativos ao ensino 

comunicativo alocados no decorrer das unidades, mas sem estar no bloco designado de 

“pronúncia”.  

 

5.2.1. Seção Pronunciation Spot - Alive High 

 

Iniciamos nossa seleção de exercícios e atividades com a coleção de livros Alive 

High, da editora SM. Como dissemos, trabalharemos, inicialmente, com a seção 

Pronunciation Spot, apresentando observações e análises gerais a respeito de atividades que 

se destacam por seu potencial em conscientizar os alunos direcionados aos aspectos fonético-
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fonológicos. Assim sendo, apresentamos as atividades frente aos três níveis de 

conscientização, que se:  

desenvolvem em um continuum de complexidade, indo desde uma 

sensibilidade às rimas de palavras, passando pela capacidade de 

manipulação de sílabas e de unidades intrassilábicas (menores que uma 

sílaba) e indo até a menor unidade de som capaz de mudar significado, o 

fonema (ALVES, 2012a, p.32- 33).  

 

  

A primeira atividade que exibimos é relativa ao nível silábico e visa conduzir o 

aprendiz a se atentar à questão dos padrões silábicos da língua inglesa. A seguir, 

apresentamos a Figura 5: 

 

Figura 5 - Atividade 1 em nível silábico - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 36). 

 Nota: Atividade do volume 1 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot. 

 

Na descrição desse exercício, vemos que o propósito é trabalhar com o primeiro nível 

da conscientização fonológica: o silábico. Alves (2012b, p. 175) salienta que a consciência 

acerca do paradigma silábico diz respeito à capacidade de o aprendiz reconhecer, julgar e 

manipular os padrões fonotáticos da língua alvo, ou seja, aquelas sequências possíveis na 

L2. Nesse item, também é desejável que se saiba fazer a contagem e a segmentação em 

sílabas, reconhecendo as vogais e seus picos de sonoridade, tonicidade. Segundo Silva 

Fragozo (2017), na aquisição das regras fonológicas do inglês por falantes brasileiros, é 

necessário se atentar à relação entre sílaba e acento, que é diferente entre as suas línguas, e 

que se verifica, por exemplo, a partir da marcação de parâmetros métricos, retração de acento 

e assimilação de vozeamento.  

Escolhemos destacar a atividade indicada na Figura 5 como um protótipo fiel ao que 

se vislumbra conscientizar quando nos referimos ao nível de conhecimento e percepção 

silábico. O exercício localizado no volume 1 é um elemento que trabalha e estimula a 

percepção, em que o aprendiz é conduzido a notar a importância do padrão acentual no I-



148 
 

LEM. Em relação ao conhecimento quanto ao nível silábico, que se deseja estimular na 

aprendizagem de LE e despertar a consciência do aprendiz, é importante ressaltar a 

acentuação tônica, ou seja, que uma palavra é construída a partir de sílabas, havendo uma, 

duas, três ou mais sílabas em uma palavra, e que, no inglês, há os padrões silábicos que 

variam entre os acentuados e os átonos. Analisando a Figura 5, na primeira parte, podemos 

observar um exemplo de palavras marcadas quanto ao seu padrão de destaque sonoro: 

 

 

Stencil  

          

 

  Contemporary  

  

 

Possibility 

 

Cada uma das marcações maiores mostra a sílaba tônica, que necessita de destaque 

na pronúncia. Ao aluno, é solicitado que repita a distribuição do stress pattern (padrão 

enfático)52 nas palavras: Sticker, permission, modernist, legibility, reasonable, manipulated, 

colorful, important, authorities, colored. 

Em relação à produção oral em inglês, a correta distribuição do ritmo silábico 

(entonação, ritmo, tonicidade, ênfase) é importante para a comunicação, pois, além de que 

prezar por uma oralidade natural, mas, também, porque o acento pode interferir na 

inteligibilidade da fala. Cabe dizer que, a depender da sílaba tônica, altera-se o sentido e até 

a classe gramatical da palavra. Nos seguintes exemplos, podemos notar esse fato:  

 

Quadro 9 - Tonicidade da sílaba no inglês e a mudança de significado 

Sílaba tônica Significado/classe Sílaba tônica Significado/classe 

Contest Competição/Substantivo Contest Disputar/Verbo 

Permit Autorização/Substantivo Permit Autorizar/Verbo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esses dois exemplos nos ajudam a entender melhor a importância que a pronúncia 

adequada representa na inteligibilidade de uma conversa. Em contest, tendo o acento tônico 

destacado em negrito, possuímos um significado e determinada classe gramatical, porém, 

quando a sílaba tônica é a segunda, o significado e a classe, à qual pertence a palavra contest, 

se diferenciam.  

                                                           
52   O termo “Stress pattern” se refere ao modo como todas as sílabas são enfatizadas, sendo dividido em 

principal e secundário, ou sons sem ênfase. 
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Se observarmos um falante nativo de inglês durante uma fala, vamos notar as nuances 

de ritmo e acentuação tônica características da sua língua. Esse efeito é produzido 

espontaneamente. Por isso, “é necessário que o aluno saiba/aprenda a qualidade de sons em 

inglês, regras de padrões de entonação, sílabas tônicas e palavras tônicas em sentenças” 

(TAVEIRA; GUALBERTO, 2012, p. 9).  Taveira e Gualberto (2012) defendem que 

conhecer os fundamentos do sistema fonológico do inglês, enquanto LE, pode auxiliar a 

conduzir os aprendizes a tornarem-se conscientes de sua pronúncia, monitorando a sua 

própria fala. “Se os alunos não tiverem a consciência fonológica da LE, eles não saberão 

como monitorar seu discurso, e sempre irão precisar de alguém para corrigir a sua pronúncia” 

(TAVEIRA; GUALBERTO, 2012, p. 3).  

Em relação à pronúncia e à compreensão da mensagem oral, na seção específica ao 

professor, há um bloco chamado de “Parte 2- Objetivos, temas, sugestões e respostas”, em 

que, entre as várias funções, o educador recebe instruções para construir e conduzir a sua 

aula, podendo fazer uso de dicas sobre os temas propostos em cada unidade. Dentre essas 

sugestões, na seção Pronunciation Tips, elas são sempre explicativas e de valia para conduzir 

e salientar pontos importantes no trato com a conscientização. Vinculando-se à Figura 5, a 

sugestão repassada ao professor é a de que ele explique o word stress, salientando, por 

exemplo, que ele é empregado “à ênfase que damos em determinada sílaba de uma palavra. 

A sílaba que recebe o stress é sempre mais longa e com som mais alto do que as demais” 

(MENEZES, 2016, p. 212). Outra oportunidade destacada pelos autores dessa coleção é a de 

que é válido “comentar com os alunos que, muitas vezes, o stress adequado que imprimimos 

numa palavra é que garante a compreensão por parte do interlocutor. Do contrário pode haver 

conflitos de interpretação e mal-entendidos na linguagem” (MENEZES, 2016, p. 212). 

Como a consciência em nível silábico envolve a necessidade do trabalho com as 

sílabas, a seleção descrita como “Figura 6” vem pontuar para a questão da contagem de 

sílabas, o que complementa a tarefa de tonicidade, reconhecendo e manipulando as unidades 

que compõem as palavras indicadas no quadro dentro do primeiro exercício. Como um dos 

pressupostos para a concretização do conhecimento a nível silábico é a destreza em contar, 

segmentar e reconhecer os picos tônicos na LE, o exercício retirado do volume 1 da coleção 

Alive High vem desenvolver e/ou aprimorar esse requisito basilar no aluno aprendiz de I-

LEM. 
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Figura 6 - Atividade 2 em nível silábico - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 99). 

Nota: Atividade do volume 1 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot. 
 

Como podemos ver, ao aluno é destinada a função de reconhecer o número de letras 

e de sílabas em cada uma das palavras indicadas pela atividade na língua inglesa. A contagem 

do número de sílabas não é uma tarefa complexa, conforme explica Freitas e Neiva (2006), 

pois cada vogal, geralmente, coincide com uma sílaba, porém, isso não ocorre na língua 

inglesa, por exemplo. Para elas, o maior problema está em indicar as fronteiras silábicas, por 

duas causas. A primeira se deve ao número de segmentos admissíveis nas margens, esquerda 

(ataque) e direita (coda), que é mutável de língua para língua, além disso, “ainda que duas 

línguas admitam o mesmo número de segmentos nas margens, a natureza e a seqüênciação 

de tais segmentos podem divergir” (FREITAS; NEIVA, 2006, p. 2). Freitas e Neiva (2006), 

em diálogo teórico que pode ser estabelecido com Souza (1998), convergem para a 

estruturação silábica em uma língua que define e condiciona a métrica nesse mesmo idioma. 

Assim, reside em cada sistema linguístico a sua organização própria dos fonemas e da 

relação existente entre as sílabas, ou seja, a prosódia, a juntura e o ritmo. “Assim como o 

falante, ao perceber a sílaba na cadeia da fala, a percebe dentro da sua língua, de acordo com 

as regras impostas pelo sistema lingüístico por ele conhecido, a métrica se fundamenta na 

base silábica de determinada língua” (SOUZA, 1998, p. 20).  

Ao que disseram as autoras, reportando nesse momento para a análise e entendimento 

da atividade representada pela Figura 6, é interessante que o LD aborde exercícios que, no 

primeiro momento, pareçam simples, pois, conforme temos visto no decorrer desse estudo, 

há diferenças expressivas entre o português e o inglês, entre a L1 e a L2 do aprendiz, e 

mobilizar oportunidades para conscientizar sobre essa faceta é sempre necessário e benéfico 
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para o aprendizado e caminho à fluência na LE. Em inglês, para chegarmos ao número de 

sílabas em uma palavra, é necessário orientar-se pela pronúncia, ou seja, de acordo com o 

número de sons vocálicos. Assim, uma das maneiras possíveis é dizer a palavra em voz alta 

e orientar-se pela sua pronúncia, já que, muitas vezes, a forma ortográfica, o número de letras 

em um vocábulo pode sugerir mais ou menos sílabas do que ela de fato apresenta (SOUZA, 

1998; FREITAS, NEIVA, 2006). E esse é o objetivo principal da atividade. Por exemplo, a 

primeira palavra destacada “stole”, o grafema “o” representa dois sons [oƱ], como podemos 

ver com as demais palavras: 

 

Quadro 10 - Número de sílabas vs. número de grafemas no inglês 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Número de sílabas vs. número de grafemas no inglês. Atividade da coleção Alive High, v. 1, p. 99.  

 

Em um segundo momento, são destinadas aos alunos algumas perguntas, com base 

no exercício anterior, para que sejam respondidas em seus cadernos. As indagações são sobre 

a correspondência, ou não, no número de letras e sílabas ou letra não pronunciada. Vejamos, 

a seguir, a segunda tarefa do exercício da Figura 6: 

 

What can we say based on activity 1? Answer in your notebook: 

a) Usually, there are fewer syllables than letters. 

b) All the letters in word are always pronounced. 

c) Double consonants (-ss, -pp) have a single sound. 

Forma ortográfica: Stole 

Forma fonológica: /stoƱ/ 

5 letras- 1 sílaba 

Forma ortográfica: Heart 

Forma fonológica:/hɑrt/ 

5 letras- 1 sílaba 

Forma ortográfica: Head 

Forma fonológica:/hɛd/ 

4 letras- 1 sílaba 

Forma ortográfica: Glass 

Forma fonológica:/glæs/ 

ou /glɑs/ 
5 letras- 1sílaba 

Forma ortográfica: Movie 

Forma fonológica:/ˈmu;vi/ 

5 letras- 2 sílabas 

 

Forma ortográfica: Miss 

Forma fonológica:/mɪs/ 

4 letras- 1 sílaba 

 

Forma ortográfica: Chalk 

Forma fonológica: /ʧɔk/ 

ou /ʧɑk/ 
5 letras- 1 sílaba 

Forma ortográfica: Steel 

Forma fonológica:/stil/ 

5 letras- 1 sílaba 

 

Forma ortográfica: 

Spotlight 

Forma fonológica: /ˈspɑt- 

laɪt/ 
9 letras- 2 sílabas 

Forma ortográfica: 

Crayons. 

 Forma fonológica:/ˈkreɪ- 

ɑns/ ou /ˈkreɪ- əns/ 
7 letras- 2 sílabas 

Forma ortográfica: Stone 

Forma fonológica:/stoʊn/ 

4 letras- 1 sílaba 

Forma ortográfica: 

Disappear 

Forma fonológica:/dɪs- əˈ- 

pɪər/ 

9 letras- 3 sílabas 
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d) Some letters are not pronounced (MENEZES, 2016, p. 99)53. 

 

Se observarmos esses questionamentos, vemos a intenção em conscientizar e tornar 

reflexivo, aos estudantes, o seu aprendizado. A sugestão de reflexão é em torno das seguintes 

indagações: i) menor quantidade de sílabas em relação às letras; ii) nem sempre se 

pronunciam todas as letras em uma palavra; iii) consoantes duplas tem um único som; iv) 

algumas letras não são pronunciadas.  

É interessante ressaltar que, como ilustramos por meio da atividade da Figura 6, o 

livro do professor traz explicações que o ajudam a pensar sua aula. Segundo os criadores da 

coleção Alive High, o objetivo dessa atividade é o de ajudar os alunos a perceberem alguns 

aspectos da fonologia do inglês, mostrando que nem sempre as letras correspondem aos sons. 

A instrução ao professor, caso entenda conveniente, é de recomendar aos aprendizes tentar 

encontrar padrões ou regularidades na pronúncia da língua. 

Após apresentarmos algumas atividades desta coleção de LD que contemplam o 

primeiro nível de consciência fonológica, passamos ao segundo nível, o que se envolve dos 

aspectos intrassilábicos na conscientização fonético-fonológica. Deste ponto em diante, fica 

nítida a relação de gradação para se chegar ao reconhecimento e reflexão a respeito do 

sistema linguístico da língua alvo. Os níveis que aqui analisamos, dentro das obras, se dão 

em uma gradação, do mais simples ao mais complexo, necessitando do entendimento e 

apreensão de cada uma das fases para que se complemente esse continuum e essa relação de 

interdependência entre eles, pois a consciência no nível silábico antecede a existência do 

nível intrassilábico, que, por vez, precede a consciência no nível dos fonemas (ALVES, 

2012a, 2012b; AQUINO, 2010, 2013; YOPP; YOPP, 2000).  

As unidades intrassilábicas, conforme explica Galvão (2016) e Alves (2012a, 2012b), 

podem ser divididas em dois tipos i) consciência da rima; e ii) consciência das aliterações. 

Elas dizem respeito à consciência que envolve palavras que possuem, na sílaba final ou coda, 

a mesma rima, como, por exemplo, nas palavras fazer e correr, enquanto que a segunda 

alude para a capacidade de reflexão e manipulação de palavras que possuem o mesmo ataque 

ou onset, são mais comuns por envolver os segmentos que antecedem a vogal da sílaba, 

como em prato e praxe. Cristófaro-Silva (2011) complementa que a rima possui a qualidade 

de expressar a semelhança entre os sons finais das palavras quando estas apresentam núcleo 

                                                           
53 Nossa tradução para o trecho: “O que nós podemos dizer com base na atividade 1? Responda em seu caderno: 

a) Geralmente, há menos sílabas do que letras. b) Todas as letras que compõem uma palavra são sempre 

pronunciadas. c) As consoantes duplas (-ss, -pp) têm um único som. d) Algumas letras não são pronunciadas 

(MENEZES, 2016, p. 99). 
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e coda idênticos na mesma sílaba, como é o caso de mar e lar. Para a autora, onset não 

desempenha papel importante na rima, embora seja importante na aliteração (2011, p. 196). 

Instruções acerca dessas reflexões relacionadas aos sons são importantes, pois contribuem 

para aperfeiçoar a habilidade de identificar e discriminar determinados aspectos sonoros nas 

línguas. Resumidamente, na aliteração, considera-se qualquer ataque ou vários ataques em 

um mesmo vocábulo, enquanto na rima, considera-se a rima da sílaba final. Refletir e 

identificar rimas e/ou a repetição de fonemas idênticos, na aprendizagem de qualquer língua, 

constitui a consciência intrassilábica (DULTRA, 2017).   

Porém, ao observar a coleção Alive High, dentro da seção Pronunciation Spot, foco 

do nosso olhar inicial, encontramos apenas um exercício específico para o desenvolvimento 

do nível intrassilábico. A imagem a seguir representa um recorte de atividade em que, o 

segundo exercício seção da Pronunciation Spot, propõe ao aprendiz a repetição dos fonemas 

[k], [t] e [p], proporcionando a percepção e a produção destes sons por meio de um exercício 

com foco em um trava-língua. Realizando, assim, a produção de palavras/ frases que rimam 

entre si, caracterizando-se como uma atividade de aliteração, que visa obter o efeito 

estilístico caracterizado pela repetição harmônica e ritmada de sons consonantais. A seguir, 

apresentamos a Figura 7 com a seleção desta atividade.  

 

Figura 7 - Atividade 1 em nível intrassilábico - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p.45).  

Nota: Atividade do volume 1 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot.  

 

Observamos nesta atividade uma dinâmica que preenche várias lacunas: o trava-

língua; reconhecido no desenvolvimento da linguagem por meio de fonemas, ritmo, pausa e 

entonação de voz, auxiliando no trabalho e na acurácia da consciência fonológica por meio 

de um desafio de pronúncia. Os elementos rítmicos que compõem os trava-línguas 

apresentam a repetição do [k], [p] e do [t], construindo uma sonoridade, como na frase 

transcrita da atividade e destacado som base: “A proper cup of coffee from a proper coffee 
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pot / Two toads, totally tired”. A atividade ainda trabalha com a questão da autopercepção, 

levando o aluno a perceber a sua pronúncia e ser ativo no seu aprendizado, corrigindo e 

melhorando sua produção após receber a instrução, pois, como dissemos no segundo 

capítulo, o aprendiz, estando motivado, reflexivo de seu papel de autopercepção e 

autoavaliação, sendo ativo no processo de aquisição de LE, a aquisição da L2 tende a ser 

mais eficiente, podendo amenizar as dificuldades que possam surgir no caminho para a 

aquisição da língua alvo. 

Algumas atividades poderiam até ser utilizadas para esse objetivo, porém deveriam 

ser guiadas pelo professor que, em um insight, atribuísse à atividade a função de desenvolver 

esse nível. Há, sim, em outras oportunidades, a abertura para o trabalho com rima e/ou 

aliterações, como acontece na página setenta, do volume 1, dentro de uma atividade em que 

se observa a rima na construção de um poema.54 Porém, se comparada aos outros níveis, esse 

apresentou apenas uma atividade explícita e específica dentro das quarenta e seis atividades 

totais da coleção Alive High, no tópico exclusivo para a pronúncia, distribuídas ao longo dos 

três volumes. 

Diante do exposto, damos sequência para a descrição de atividades com foco no 

componente da conscientização conhecido como nível fonêmico. Assim sendo, selecionamos 

para análise um exercício do volume 2, que oferece ao aluno oportunidade de trabalhar sons 

que não encontramos no PB e, sobretudo, esse exemplo apresenta como qualidade, também, 

a descrição de aspectos articulatórios que envolvem a realização da pronúncia dos 

segmentos: as fricativas dentais /θ/ e /ð/.  

Como principais características desses sons consonantais orais, podemos dizer que 

são produzidos por meio da corrente de ar que sofre certa constrição ao passar pela boca, 

devido ao movimento articulatório da língua que toca os dentes superiores, articuladores 

passivos. Ambas as fricativas são descritas como consoante central, pois o ar que egressa 

passa pelo centro da língua, e não pelas laterais (AZAMBUJA, 2010; CASTILHO, 2004). 

De acordo com Cristófaro-Silva (2015), esses sons não ocorrem no PB e, em inglês, podem 

surgir no início, meio ou final das palavras, o que é explicitado pelo exercício abaixo. Como 

um ponto que ressalta o nível fonêmico, a descrição dos componentes que incluem esse 

padrão sonoro e a sua conscientização são observáveis a seguir: 

 

                                                           
54  Essa atividade é descrita em nosso estudo, estando referenciado com a Figura 25, página 190. 
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Figura 8 - Atividade 1 em nível fonêmico - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 18).  

 Nota: Atividade do volume 2 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot. 

 

Ao observar a imagem acima retratada, vemos que, na primeira atividade, é solicitada 

atenção do aprendiz para ouvir as diferentes pronúncias das palavras contidas no quadro 

indicado como grupo A (fricativa dental desvozeada /θ/) e, ao lado, apontado como grupo B 

(fricativa dental vozeada /ð/). Cada um desses grupos representa palavras com o seu 

segmento correspondente. Os sons [θ] e [ð] têm, como correlatos ortográficos, o “th”, por 

isso, as palavras destacadas no quadro (thing /´θɪŋ/, both /´boƱθ/, math /´mᴂθ/, with /´wɪθ/, 

e there /´ðɛr/, either /´aɪðər/, that / ´ðæt/, another /əˈnʌðər/) apresentam a característica de 

desvozeamento ou vozeamento, respectivamente, que as identifica e classifica uma pela 

outra. Para Lopes (1999, p. 127), a discriminação sob um mesmo eixo, no nosso caso, as 

fricativas, “se opõem uma a outra a partir de unidades mínimas polares, surda vs. sonora, 

discriminadas sobre o eixo da sonoridade”.  

Quanto a isso, na Figura 7, segue abaixo do referente aos elementos A e B, um quadro 

em azul, em que o aluno entra em contato com as caraterísticas articulatórias de cada um 

desses sons e que podem ser notadas, desde a compreensão oral do áudio armazenado no CD 

que acompanha a coletânea, ou ao verbalizar as palavras dos grupos A e B. Os autores dessa 

coleção de livros, ao pensarem em estratégias para descrever os mecanismos articulatórios, 

ajudam o aprendiz a produzir um segmento distintivo e a conscientizá-lo da sua articulação. 

Realizando a transcrição e a adaptação do texto anexado ao quadro a que nos referimos.  
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Palavras do grupo A: O som “th” soa como /θ/. Para produzir 

esse som, coloque a ponta da língua tocando a parte debaixo dos dentes 

superiores, enquanto o ar é expelido para fora da boca; 

Palavras do grupo B: O som “th” soa como /ð/. Esse som é muito 

parecido com o /θ/, porém, suas cordas vocálicas vibram quando você 

produz o /ð/. 

 

Esse exercício visa mostrar ao aluno as características de vozeamento e 

desvozeamento, explicando/conscientizando didaticamente como proceder e se habituar a 

produzir tais sons. De acordo com Zimmer e Alves (2006), Moureira e Silva Jr. (2016), 

Alves e Silva Jr. (2017) e Silveira (2019), a ausência de [θ] e [ð] no inventário fonológico 

do PB pode ocasionar casos de transferências, tanto fonológicas quanto relacionadas ao 

conhecimento grafo-fônico-fonológico, pois, como são sistemas linguísticos com suas 

peculiaridades próprias e que exibem traços distintivos, pode ocorrer a interferência do PB 

como L1 no inglês como L2. Segundo esses autores, a falta de conscientização e de 

aprofundamento na língua alvo pode fazer com que o aprendiz brasileiro tenha tendência a 

substituir o correlato “th” pelo som [t], [f], [d], [s] ou [z], dependendo de cada caso. Isso 

pode ser interpretado como uma percepção equivocada, proveniente da sua experiência 

linguística, e que prejudica a produção na L2.  

Essa atividade é um recurso interessante e que visa conscientizar e, em um segundo 

momento, envolve a produção na LE, conforme podemos observar no exercício 2. Assim, a 

esolha da atividade da Figura 8 exemplifica a conscientização do aspecto fonético-

fonológico ao nível fonêmico, mostrando um recurso didático que contempla a percepção e 

a produção do sujeito de I-LEM na rede pública de ensino.  

Como vimos anteriormente, no nível fonêmico, são destacados traços da LE que são 

diferentes da primeira língua do aprendiz, nesse caso, o português, além de outros aspectos 

relacionados às propriedades fonético-fonológicas das línguas. Atividades que visam ilustrar 

e descrever sons que não ocorrem no inventário linguístico da língua materna do aprendiz 

são relevantes para conscientizar e instruir os aprendizes acerca dessas peculiaridades entre 

os dois sistemas e ajudam na percepção e produção de tais segmentos. A fim de ilustrar um 

modelo de atividade contida no primeiro e no terceiro volume da coleção Alive High, 

destacamos um traço específico:  a aspiração do [p], [t] e [k] em consoantes plosivas não 
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vozeadas no inglês em sílabas tônicas inicias. A seguir, tem-se o exemplo retirado do livro. 

Optamos por essa seleção para descrevermos esse traço distintivo entre o PB e o inglês, que 

são explicados em dois momentos nos LD e acabam por complementar-se. Por esse motivo, 

apresentaremos dois exemplos de atividades consecutivamente, como segue na Figura 9 e 

na Figura 10:  

Figura 9 - Atividade 2 em nível fonêmico - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 45).  

Nota: Atividade do volume 1 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot.  
 

Figura 10 - Atividade 3 em nível fonêmico - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 64).  

Nota: Atividade do volume 3 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot.  
 

Essas atividades apresentam como princípio geral conscientizar o aprendiz sobre a 

produção inicial do som plosivo surdo [t] e [k], representados na Figura 9, e [p], na Figura 

10, que têm a qualidade de serem produzidos com aspiração. A aspiração se caracteriza pela 

vibração das pregas vocais, que demoram um pouco a iniciar devido à produção de uma 

oclusiva. Para Cristófaro-Silva (2015, 92), a aspiração também se classifica como “um fluxo 

mais forte da corrente de ar que sai dos pulmões”. Shimizu (1996, p. 27) aponta duas 

características deste aspecto da oralidade: “aspiration may also be characterized by 
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turbulent airflow and aperiodic noise that accompanies it”55. De maneira geral, para 

entendermos como ocorre a produção de sons plosivos aspirados, devemos considerar as 

características de produção destes que, segundo Cristófaro-Silva (2003, 2011), Battisti 

(2014) e Massin-Cagliari e Cagliari (2007), apresentam como modo de articulação o 

bloqueio completo da passagem da corrente de ar que sai pela cavidade oral, após essa 

obstrução, havendo a posterior soltura e progresso da articulação dos próximos movimentos, 

a fim de produzir os demais segmentos. Consideramos pertinente, também, a descrição de 

Bonatto (2007) acerca dessa propriedade relativa à forte soltura de ar, decorrente da 

produção de uma oclosiva/plosiva desvozeada. Para a autora, as qualidades acústicas 

presentes na aspiração tem ligação com o burst56, com algumas marcas fonéticas existentes 

no intervalo de obstrução (descritas anteriormente), além da medida de duração do Voice 

Onset Time (VOT)57, que é o período de início ou ataque de um vozeamento, sendo o 

intervalo de tempo entre a liberação da oclusão e o início do vozeamento que pode preceder, 

suceder ou coincidir com essa liberação (BONATTO, 2007; SHIMIZU, 1996).  

Como cada língua apresenta padrões de vozeamento próprios, o que caracteriza 

algumas de suas diferenças, os fonemas salientados nesses dois exercícios contribuem para 

essa afirmação, pois, por estarem entre os fonemas mais comuns das várias línguas do 

mundo, podem conter suas variações a depender do idioma. Ao observar a diferença entre o 

inglês e o português, essa ressalva fica clara, pois o VOT, para essas consoantes do inglês é 

alto; logo, temos a soltura de ar mais ampla. No caso da língua inglesa, por exemplo, esse 

traço ocorre nos sons [p], [t] e [k], apenas em palavras que contenham esses traços em sílabas 

tônicas iniciais. O fenômeno da aspiração das plosivas surdas, retratado nas Figuras 8 e 9, 

em posição inicial de palavras, é utilizado com vistas a retratar essa característica e 

proporcionar, explicitamente, que o aprendiz note o que constitui mais uma das dificuldades 

para o brasileiro ao aprender a L2 (AZAMBUJA, 2010; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; 

FRANÇA, 2011).  

Iniciamos a análise da Figura 9. Na introdução explicativa, os autores salientam que, 

no inglês, os sons consonantais [t] e [k] são fáceis de pronunciar e é preciso lembrar que, em 

                                                           
55  Nossa tradução para o trecho: “aspiração também pode ser caracterizada por turbulências no fluxo de ar e 

por ruídos que podem a acompanhar” (no momento da sua produção) (SHIMIZU, 1990, p. 27).  
56 Após a oclusão do fluxo de ar, segue-se a liberação desta corrente, que ocasiona certo ruído, também 

chamado de burst.   
57 De acordo com Schaeffer (2012), o termo Voice Onset Time- VOT- ou Tempo de Início de Vozeamento é 

definido pela diferença de tempo entre o início do gesto articulatório responsável pela duração do período de 

tempo entre a soltura de uma plosiva e o início da vibração das pregas vocais da vogal seguinte (CHO, 

LADEFOGED, 1999, p. 225 apud SCHAEFFER, 2012, p. 76).   
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posição inicial e em sílabas tônicas, eles possuem o atributo de explosão. Relacionado à 

teoria utilizada, o fato desses fonemas serem de fácil pronúncia, pois estão no inventário 

fonético-fonológico do português, não garante a utilização deles corretamente na língua alvo, 

ao contrário, há a tendência de assimilação e transferência, por isso esclarecer essa 

especificidade se faz importante para que o aluno perceba e seja capaz de notar tal 

característica na LE.  

Na Figura 10, observa-se que a indicação do exercício propõe uma atividade visando 

aprimorar o aspecto da pronúncia por meio de um recurso visual, no caso, um pedaço de 

folha de papel posicionado em frente aos lábios do aprendiz. Na dinâmica da produção do 

som aspirado /p/, o aprendiz recebe a instrução para treinar a sua produção, repetindo as 

palavras destacadas: people, planet, person, practice, etc. Com o auxílio de um recurso 

visual durante a produção dessas palavras, se a aspiração estiver sendo bem articulada, o 

pedaço de papel deverá promover alguma movimentação. Isso ocorre devido à pressão do ar 

egressivo, que é expelido por meio da compressão dos músculos do diafragma (BATTISTI, 

2014; CALLOU, LEITE, 2009; CRISTÓFARO-SILVA, 2003; MASSINI-CAGLIARI; 

CAGLIARI, 2007; ROBERTO, 2016).  Esse recurso didático é uma forma de perceber o 

caráter distintivo das línguas e ajuda o aprendiz a pronunciar, no português, a palavra papel 

e, no inglês, paper, notando a diferença ao executar a tarefa oral. O fenômeno de caráter 

distintivo entre as duas línguas será visualmente perceptível nessa atividade. 

Como dissemos, os dois exercícios são complementares na função de explicar o 

fenômeno da aspiração do [p], [t] e [k]. Além do mais, os dois focam na percepção e 

produção, contemplando as duas habilidades e sendo propícios para a melhora dos aspectos 

salientados na explicação.  

Em uma breve conclusão analítica do exposto acima, ao longo da averiguação dos 

níveis de consciência fonológica dentro do tópico Pronunciation Spot, encontramos 

atividades, nos níveis silábico, intrassilábico e fonêmico, realmente relevantes e que 

auxiliam os aprendizes na aprendizagem e desenvolvimento, tanto da percepção quanto da 

produção, do I-LEM. Assim sendo, o material oferece exercícios produtivos que possibilitam 

a conscientização fonológica do aprendiz. Porém, dentre as figuras expostas para análise e 

interpretação da seção Pronunciation Spot, pudemos perceber que apenas uma delas foi 

classificada como atividade que explora o nível intrassilábico da conscientização dos 

aspectos fonético-fonológicos, número pequeno se comparado aos outros dois níveis que 

apresentam outros 45 exercícios divididos entre si. Como este trabalho necessita de um 
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recorte/seleção de imagens, muitas atividades não foram inclusas na descrição e averiguação, 

porém, uma parte de todo conteúdo e alcance está resumido no “Quadro 7: Alive High: 

Aspectos e conscientização da pronúncia dentro das atividades propostas pelo material 

didático de I-LEM”, disponível e detalhada no Capítulo 4 desta dissertação.  

Outro ponto importante, e que merece destaque nesse espaço, é em relação a um 

elemento imprescindível quanto se trata de ensino de LE: o fato dos exercícios serem 

pensados e destinados para as peculiaridades de alunos brasileiros aprendizes de língua 

inglesa.  

Tratando-se de dados estatísticos, realizamos uma série de gráficos que visam 

expressar uma relação de proporcionalidade dos dados somados que compõem os aspectos 

encontrados nos três volumes da coleção de livros, de forma a melhor expressar a 

distribuição das estratégias de ensino dentro da seção Pronunciation Spot, apresentando o 

número total de atividades e a porcentagem dentro de cada um dos níveis a serem 

considerados. Os gráficos são utilizados como uma maneira de representar, em valores 

mensuráveis, quantificados e ilustráveis, o montante de estratégias empregadas no LD de I-

LEM, visando à conscientização dos aspectos fonético-fonológicos. A seguir, apresentamos 

a porcentagem ilustrada pelo gráfico nos resultados obtidos.  
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Gráfico 1 - Porcentagem das atividades que compreendem os níveis de 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos referente à seção Pronunciation Spot 

- Alive High 
 
 

  

 

Número de seções Pronunciation Spot por 

volume de LD 

Total: 22 

1° 

Volume 

2° 

Volume 

3° 

Volume 

7 6 9 

Nível Silábico/Número de atividades 6 = 38% 0 = 0% 7 = 44% 

Nível Intrassilábico/Número de atividades  1 = 6% 0 = 0% 0 = 0% 

Nível Fonêmico/Número de atividades 9 = 56% 14 = 100% 9 = 56% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Nota: Somatória dos valores totais correspondentes aos volumes 1, 2 e 3- Alive High. 

. 

 

O gráfico demonstra o total de atividades e sua divisão entre os três volumes de LD 

na seção Pronunciation Spot. Ressaltamos que a contagem das atividades, foi realizada 

individualmente, e não em relação à quantidade de seções específicas para o trabalho com a 

pronúncia e a sua conscientização. Dessa forma, em relação ao primeiro volume, dentro das 

oito unidades que compõem o total de cada livro, encontramos a seção dedicada ao 

tratamento e esclarecimento da pronúncia, por meio de exercícios, em sete delas. Seis 

atividades (38%) dedicadas ao nível silábico, nível intrassilábico com uma atividade (6%) e 

nove (56%) específicas ao nível fonêmico. No segundo volume do LD, das oito unidades, 

apenas seis continham a seção Pronunciation Spot, sendo que quatorze atividades (100%) 

continham instruções para o desenvolvimento da conscientização em nível fonêmico. O 

último gráfico, correspondente ao terceiro volume da coleção Alive High, apresenta o total 

38%

6%

56%

Alive High

Volume 1    

Silábico - 6

Intrassilábico - 1

Fonêmico - 9

100%

Alive High

Volume 2   

Silábico - 0

Intrassilábico - 0

Fonêmico - 14

44%

0%

56%

Alive High

Volume 3

Silábico - 7

Intrassilábico - 0

Fonêmico - 9
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de nove seções específicas para o trabalho no nível silábico e fonêmico, já que não 

encontramos atividades correspondentes à instrução intrassilábica no tópico Pronunciation 

Spot. Assim, das nove seções que continham espaço específico para a conscientização do 

aspecto oral, sete atividades (44%) instruem e encaminham exercícios dentro do nível 

silábico e nove exercícios (56%) visam orientar e desenvolver explicações sobre o nível 

fonêmico.  

À primeira vista, é nítido o destaque de atividades relacionadas ao nível fonêmico. 

Em segundo lugar, consta a instrução sobre o nível silábico e, em terceiro, uma atividade 

classificada no nível intrassilábico. Esse resultado expressa, até o momento, uma lacuna, 

pois, ao observar os gráficos, temos uma clara deficiência em exercícios que visem 

conscientizar os aprendizes brasileiros de I-LEM no nível intrassilábico. Porém, é 

imprescindível salientar que, em muitas das atividades, havia certa possibilidade para ser 

explorado o nível intrassilábico, mas estavam direcionadas a outras possibilidades. Por 

exemplo, algumas das instruções que encaminhavam os exercícios salientavam o trabalho 

de sons individuais de alguns fonemas, caracterizando, assim, a conscientização em nível 

fonológico. A conscientização de pontos como a rima, aliteração ou a manipulação de 

unidades com a intenção de criar palavras novas, como é o caso dos pares mínimos, ou pares 

de palavras, poderia ser explicitada a partir das propostas dos LD. Assim, elas deveriam ser 

encaminhadas pelo professor, visto que as instruções eram voltadas às tarefas no nível da 

sílaba ou do fonema. Um exemplo retirado do terceiro volume de LD clarifica essa questão. 

Observe a figura a seguir: 

 

Figura 11 - Atividade 4 em nível fonêmico- Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 33). 

Nota: Atividade do volume 3 da coleção Alive High, seção Pronunciation Spot. 
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Como podemos ver, a indicação do exercício da seção Pronunciation Spot, evidencia 

o fonema /r/ no inglês. Esse é um segmento que resulta em trocas por falantes do PB que 

estão aprendendo a língua inglesa, visto que, no lugar do /r/, principalmente com a 

característica articulatória aproximante alveolar vozeada, em que a ponta da língua toma a 

forma de uma pequena curvatura em direção aos alvéolos e a sua parte posterior vai em 

direção à região posterior mais alta da cavidade oral, é substituído pelo /h/, uma fricativa 

glotal desvozeada, em que a glote se encontra aberta, deixando livre a passagem da corrente 

de ar, como aponta Cristófaro-Silva (2015). Entretanto, os falantes do PB podem também 

substituir pela velar que, é o som do rótico mais posterior (CRISTÓFARO SILVA, 2015). 

Assim como no PB, o /r/ do inglês possui algumas variantes denominadas tepe, róticos, 

vibrantes, entre outros, mas, segundo a Figura 11, a própria descrição da atividade de número 

dois, dada às características descritas, de que “notice that r is most commonly pronounced 

in English by raising the tip of you tongue and curving it a little. It never sounds like the 

letter h” (MENEZES, 2016, p. 33) 58 acaba por ressaltar o som de uma aproximante alveolar. 

A explicitação da informação ajuda o aprendiz a perceber tal particularidade articulatória e 

a se conscientizar de um dos movimentos necessários para a produção do som. Esse é um 

exercício de percepção, mas também de produção, pois, além de explicitar traços como a 

articulação do som do /r/, ao aprendiz é solicitada a repetição das palavras abrangidas pela 

explicação (CRISTÓFARO SILVA, 2015).  

 Ouvir, repetir, notar são as indicações possíveis de serem visualizadas no recorte da 

atividade acima, mas, além dessa possibilidade, esse mesmo exercício abre espaço para 

olharmos para os pares mínimos formados pelas palavras nos exercícios dois e três. Apesar 

de se tratar de uma tarefa que depende de inúmeras variáveis, observamos, pontos como a 

conscientização da rima ou mesmo a aliteração, exibindo os pares de palavras com a 

repetição de uma estrutura de traços sonoros parecidos, o que permite progredir para a 

ilustração dos pares mínimos.  

Como dissemos, nossa intenção é a descrição da atividade conforme a orientação dos 

autores e sem adentrar nas especificidades dos conhecimentos dos professores de I-LEM, 

porém, salientamos, na Figura 11, a possibilidade de trabalho com outros níveis de 

                                                           
58 Nossa tradução para o trecho: “Perceba que o r é normalmente pronunciado em inglês levantando a ponta da 

sua língua e curvando-a um pouco. Ele nunca soa como a letra h” (MENEZES, 2016, p. 33). 
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conscientização dentro de uma atividade que atende, em maior parte, o nível fonêmico, sem 

deixar de pontuar para instruções que emergem de outros aspectos. 

Isso pode ser relacionado a uma característica do desenvolvimento da aquisição dos 

aspectos fonético-fonológicos que, conforme já salientamos, tratam-se de etapas que levam 

à consciência fonológica, por isso se desenvolvem por meio de um processo contínuo. Isso 

implica, justamente, no que constatamos no trato com nosso corpus. Ademais, essa coleção 

de LD possui momentos que se diversificam no decorrer das unidades, não se limitando a 

esse tópico que acabamos de debater e exemplificar. 

Outras considerações serão expostas, mais especificamente na conclusão deste 

estudo. Por hora, a exploração da consciência fonológica foi vista dentro das atividades 

selecionadas, averiguando, conforme salientam Alves (2012a, 2012b, 2012c), Aquino (2010, 

2013), Godoy (2001) e Yopp e Yopp (2000, 2009), o nível silábico, intrassilábico e 

fonêmico. Destacamos, também, que a coleção Alive High, apesar de todos os seus avanços 

e objetivos ressaltados pela análise, segue a tradição de explorar mais as diferenças 

fonêmicas entre as línguas. Nesse momento, passamos à seção seguinte, expondo as facetas 

da coleção Learn and Share in English.  

 

5.2.2. Seção Pronunciation Tips - Learn and Share in English 

 

Neste momento, é realizada a análise e discussão de alguns exercícios e atividades 

da coleção de livros Learn and Share in English, da editora Ática, com a intenção de 

selecionarmos conteúdos que podem proporcionar a conscientização aos alunos aprendizes 

de I-LEM acerca dos aspectos fonético-fonológicos, tanto relacionados à produção quanto à 

percepção. Como fizemos anteriormente, vamos trabalhar inicialmente com a seção 

Pronunciation Tips, apresentando observações e análises gerais a respeito de atividades 

potenciais. Assim sendo, apresentamos exercícios frente aos três níveis de conscientização: 

silábico, intrassilábico e fonêmico, conforme os referenciais já utilizados, seguindo a 

sequência em que são desenvolvidos na aprendizagem. 

A primeira atividade a ser descrita na coleção de LD da editora Ática encontra-se no 

volume 1, na página vinte e quatro, e diz respeito ao nível silábico. Conforme pode ser 

observado na Figura 12, esse livro do professor contém as instruções destacadas dentro das 

unidades, ao lado de cada um dos exercícios, o que pode ser notado nas instruções em azul 

claro no livro do educador. Como frisado na descrição das obras, esses volumes não 
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apresentam um manual com sugestões e respostas ao final do volume, juntamente com os 

aspectos, abordagens e objetivos, porém, eles estão presentes nessa obra, sendo indicadas e 

alocadas no decorrer do percurso das unidades, como pode visualizado a seguir. 

 

Figura 12 - Atividade 1 em nível silábico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 24).  

Nota: Atividade do volume 1 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips.  

 

 

A primeira indicação da seção Pronunciation Tips é de que são destacados elementos 

da pronúncia, acentuação ou entonação das palavras ou expressões. Assim, o objetivo dessa 

seção é trabalhar com esses elementos. No exercício representado na Figura 12, são 

esclarecidos os cognatos, também chamados de palavras transparentes, que ocorrem entre o 

inglês e o português, ou seja, expressões que possuem a forma gráfica e seu significado 

semelhantes, porém a pronúncia é o elemento que necessita de cuidado, pois a ênfase recai 

sobre diferentes sílabas. Esse exercício procura conscientizar sobre a produção, em 

específico a ênfase oral. Na descrição da atividade aos alunos, os autores ressaltam a palavra 

em inglês “transparent”, em que a sílaba tônica é a segunda [trænsˈpeərənt] e não 

“transparente” [tɾãs.pa.´ɾẽ.te] maneira como, habitualmente, podemos pronunciar no PB. 

A grafia semelhante entre as palavras das duas línguas pode causar confusão, já que 

uma palavra cognata desperta o acionamento e a associação em nossa memória, induzindo o 

aprendiz a acessar sua L1 para produzir oralmente tal expressão em L2. Nesse processo, 

transfere-se para a LE propriedades da sua L1. Pereyron e Alves (2016) e Pereyron (2017), 
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em um estudo59 a respeito da aquisição e bidirecionalidade da transferência vocálica por 

sujeitos falantes nativos de uma variedade do espanhol e aprendizes de português como LE, 

utilizaram apenas palavras não-cognatas60 a fim de não ativar a língua materna do 

participante. Esse estudo investigou a produção vocálica desses informantes, verificando as 

alterações no espaço vocálico L1 em termos de influências exercidas pela L2. A escolha do 

léxico nessa pesquisa baseou-se, justamente, na tentativa de não utilizar palavras cognatas 

que, indiretamente, poderiam predispor à associação direta a L1 e, assim, propiciar, para o 

aprendiz, a transferência vocálica e essa influência que era o foco da investigação. Esse 

estudo é uma forma de visualizarmos a influência que palavras cognatas podem ocasionar 

na produção oral do aprendiz de um idioma, visto que empregar palavras que não exerciam 

relação de semelhança gráfica não evitou a associação entre os sistemas linguísticos. Como 

conclusão, a pesquisadora (PEREYRON, 2017, p. 256) indicou uma multidirecionalidade 

na transferência linguística, sugerindo que “a língua deve ser vista como um sistema 

dinâmico, visto que L1, L2 e L3 se influenciam mutuamente através de múltiplas interações 

e mostram alterações, mudança”. A autora comenta que “a língua materna pode vir a ser 

influenciada pelos sistemas adicionais” (PEREYRON, 2017, p. 257- 258). Essa informação 

apresentada por meio desse estudo empírico coaduna com a informação presente em Flege 

(1995, 2007) e em Flege e Hillenbrand (1987) a respeito da mútua interferência entre os 

sistemas linguísticos com que os sujeitos apresentam contato. Aliás, salientamos que há 

poucas pesquisas teóricas desenvolvidas a fim de descrever e difundir conhecimentos no que 

tange a palavras cognatas e transferência fonológica entre L1 e LE, principalmente em 

padrões silábicos. 

No exercício 1, os aprendizes são orientados a produzirem as palavras destacadas no 

quadro, em voz alta, a fim de identificarem a sílaba tônica de cada uma. Destaca-se que os 

alunos, primeiramente, fazem isso intuitivamente, para que, depois, no exercício 2, ouçam o 

áudio contido no CD que acompanha cada um dos LD e percebam se suas respostas estão 

corretas. Defendemos que essa manobra metodológica possa ser frutífera para despertar a 

                                                           
59  Essas pesquisas desenvolvidas investigaram dois aspectos referentes ao desenvolvimento multilíngue i) a 

(multi) direcionalidade da transferência vocálica em falantes plurilíngues; e ii) a premissa de que uma mudança 

em qualquer parte do sistema pode gerar alteração nas outras partes do(s) sistema(s) linguístico(s) 

(PEREYRON, 2017). Ressaltamos que, em nosso estudo, destacamos apenas o passo metodológico para a 

coleta dos dados analisados pela autora, ou seja, o critério tomado na escolha das palavras não cognatas.  
60  Palavras não-cognatas, para o entendimento do olhar dispensado nesse estudo, refere-se à grafia e pronúncia, 

não precisamente na relação grafia vs. significado, o que é normalmente entendido quando se está discorrendo 

sobre palavras cognatas e falso cognatas.  
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reflexão e a conscientização dos alunos. A correção deve ser percebida como uma maneira 

de guiar e de despertar a autoavaliação, elemento preciso para a aprendizagem da L2.  

A segunda indicação ao professor é que ele reproduza o áudio mais de uma vez, para 

que a percepção por parte dos alunos em relação à tonicidade de cada palavra seja mais 

eficaz. Além disso, caso seja necessário, cabe a explicação quanto às regras de separação 

silábica em inglês, diferentes em relação ao português. Essa questão da separação das sílabas 

dialoga com a seleção da atividade, referenciada como Figura 5, que faz parte da coleção 

Alive High.  

Como segundo exercício selecionado, escolhemos uma atividade presente no volume 

três. A função de tal atividade é que o aluno pratique e desenvolva a conscientização com 

base na classificação da palavra quanto à sílaba tônica. Para tanto, a instrução que se segue 

para o professor é para que explique que, nas palavras polissilábicas, em geral, a sílaba tônica 

é a segunda ou a penúltima, sendo menos comum a tonicidade na primeira ou na última 

sílaba. Este é o objetivo do exercício que vai do número um ao três. Como as unidades são 

compostas de várias formas para promover os multiletramentos, há muitos textos, imagens, 

músicas, que são, na maior parte, uma ferramenta para se desenvolverem as atividades, 

inclusive as de pronúncia. Na apresentação da primeira indicação, os autores fazem 

referência às palavras polissilábicas encontradas no decorrer do capítulo, e são com base 

nelas e em outras que os alunos devem observar o ponto em que acontece a sílaba tônica, 

ordenando-as conforme as colunas expostas na Figura 13. 
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Figura 13 - Atividade 2 em nível silábico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 51). 

 Nota: Atividade do volume 3 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips. 
 

Após a distribuição das palavras conforme o seu acento tônico, que varia entre a 

primeira sílaba da palavra ou a penúltima, os alunos realizam a terceira atividade, porém, 

nesse momento, é necessário que eles observem e identifiquem se a tonicidade está na 

segunda ou penúltima sílaba da palavra.  

De acordo com Lopes (2012), o acento enfático, importante para identificarmos a 

diferença entre sílabas tônicas e átonas, não se dá de forma aleatória, pois obedece a certas 

regras e pode mudar o significado de uma expressão, visto que, em alguns casos, a mudança 

do emprego da acentuação pode gerar confusão na apreensão da mensagem. Isso ocorre, 

segundo a autora, pois a classe gramatical da palavra pode mudar, como no exemplo: import 

– ‘importar’ (verbo) e import-‘importação’ (substantivo). O emprego correto da tonicidade 
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deve seguir dois passos, o primeiro é que, em uma palavra, existe apenas um pico de stress, 

já o segundo ponto corresponde ao fato que: 

 

o stress depende do número de sílabas da palavra, o que difere 

drasticamente do português. Em ambas as línguas, a divisão silábica se dá 

pela emissão do som das sílabas. Entretanto, em inglês, vários grafemas 

representam apenas um som, daí palavras que à primeira vista seriam 

consideradas polissílabas, mas na verdade são dissílabas, trissílabas e às 

vezes monossílabas (LOPES, 2012, p. 23-24). 

 

A conscientização desses aspectos no ensino de L2 é importante, pois proporciona 

que se atente para questões relacionadas ao ritmo da língua, que é fundamental para uma 

pronúncia eficiente. Os dois exercícios utilizados como exemplificação do nível silábico, 

primeiro passo para a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos da aprendizagem 

de uma LE, foram descritos a fim de revelar, mesmo que parcelarmente, a essência de grande 

parte dos treinos no nível silábico. A coleção Learn and Share in English contempla 

satisfatoriamente esse quesito, pois possui, dentro da seção Pronunciation Tips, nove 

exercícios específicos ao nível silábico dos vinte e quatro exercícios que são voltados para a 

percepção e produção da L2.  

Relacionado ao nível intrassilábico, diferentemente da outra coleção de LD também 

tomada como corpus de averiguação, encontramos nove oportunidades dos aprendizes de I-

LEM terem contato direto com a conscientização nessa habilidade cognitiva. A próxima 

imagem a ser descrita reproduz uma das tarefas, com o objetivo de despertar ponderações 

sobre as rimas das palavras e permite, dessa forma, a identificação de elocuções que 

compartilham um mesmo grupo de sons, no início ou no final dos vocábulos. Para Lamprecht 

(2012, p. 38), a consciência em nível intrassilábico envolve as “unidades que são menores 

que uma sílaba, porém, maiores que um único segmento, também podem ser manipuladas. 

Tem-se, assim, a consciência das unidades intrassilábicas: ataque e rima”. A consciência 

fonológica no nível intrassilábico se divide em consciência i) das unidades menores que uma 

sílaba, ou seja, fonemas; ii) das unidades de rima; e ii) das aliterações conforme já 

salientamos. No exemplo identificado como Figura 14, temos a presença de um exercício 

que trabalha a questão da rima: 
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Figura 14 - Atividade 1 em nível intrassilábico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 21).  

Nota:  Atividade do volume 3 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips.  

 

 

No primeiro ponto, desenvolve-se a percepção auditiva para os sons individuais que 

compõem as palavras (lead, death, blood, deed, devil, fault, deaf, lives, bury, muscle) 

selecionadas pelos desenvolvedores das atividades, em especial para o som vocálico. Essa 

fase é uma iniciação para o trabalho com as rimas que acontece no exercício 2. Dentro do 

nível intrassilábico, ainda, essa atividade poderia ser conduzida visando à explicação acerca 

da formação dos pares mínimos. Evidentemente, esse não é o objetivo principal, mas, 

conforme comenta Bollela (1997, p. 84), dentro dos espaços para a conscientização sobre os 

aspectos fonético-fonológicos, as distinções relativas a pares mínimos são um dos exercícios 

mais difíceis de serem encontrados.  Observando as palavras do segundo exercício, o 

professor, dentro da sua autonomia para conduzir a aula, poderia explicar o ponto principal 

que caracteriza os pares mínimos, salientando que são palavras distintas sonoramente em 

apenas um traço, mas que se diferenciam em significado, pronúncia e escrita (SILVA, 2007; 

CAGLIARI, 2002; BOLLELA, 1997, 2002), como nos seguintes exemplos: lead-need, 

dead-lead, deaf-jeff, bury- very. Tal abordagem pode ser feita dependendo da metodologia 

de trabalho com o LD, visto que ele serve de guia para as aulas, mas que não limita o ensino 

apenas para o que é assinalado no itinerário pedagógico do material.  
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Ao aprendiz, na segunda atividade, cabe a tarefa de copiar em seu caderno e trabalhar 

com a escrita, aperfeiçoando, também, a sua competência na escrita da língua, relacionando 

as palavras da coluna à direita que coincidam ritmicamente, mas, também, com a forma 

semelhante das expressões que aparecem em negrito ao lado esquerdo.  

A coleção de LD da editora Ática apresenta pontos interessantes para o 

desenvolvimento da aprendizagem da I-LEM na seção Pronuniation Tips; porém, muitos 

exemplos se tornam repetitivos e enfocam sempre o mesmo objetivo, no caso do nível 

silábico e intrassilábico, ou pede-se para observar palavras que rimam, sílaba tônica ou 

palavras silenciosas. Uma extensa faixa de exercícios possui esse foco. Adiantando alguns 

dados quantitativos referentes a essa coleção, dos quarenta e oito exercícios dentro da seção 

Pronunciation Tips distribuídos ao longo dos três volumes, trinta e oito deles englobam os 

níveis silábico e intrasssilábico, e, soberanamente, as estratégias acabam se repetindo. Assim 

como há prós, como o caso de aumentar a chance de internalização, existe a possibilidade 

de o aluno acomodar-se por não encontrar novos insumos e diversificação no desenvolver 

das atividades.  

 Seguimos com a apresentação da Figura 15, que representa o que dissemos: 

 

Figura 15 - Atividade 2 em nível intrassilábico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 119).  

Nota: Atividade do volume 3 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips. 
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Na primeira tarefa, cabe ao aluno ouvir a pronúncia das palavras com o propósito de 

perceber os pares que rimam entre si, pois não são todas que possuem relação de proximidade 

sonora e gráfica. No segundo momento, os alunos devem atentar-se para a questão das letras 

mudas, as silent letters. Esse termo caracteriza os grafemas que compõem uma palavra, mas 

que não são pronunciadas e estão presentes na escrita. De acordo com Ferreira (2000), no 

passado, essas letras eram pronunciadas, mas, com o tempo, a língua inglesa passou por 

mudanças, visto que todas as línguas estão sempre em processo de constante evolução. 

Porém, guardadas as devidas proporções, no caso do inglês, a escrita sofreu poucas 

modificações, ao passo que a pronúncia se renovou. No caso do PB, por exemplo, a 

ortografia, em muitos casos, acompanhou a evolução presente na modificação da oralidade 

e também se transformou, como podemos ver na palavra “facto” e “fato”. O /k/ que existia, 

passou a não estar mais na oralidade das pessoas ao falarem essa palavra e, em consequência, 

o sistema gráfico da língua acompanhou tal modificação, estando representado no Novo 

Acordo Ortográfico da língua Portuguesa (SILVA, et al., 2008, p. 49). Por esse motivo, 

dentro da língua inglesa, surgiu o fenômeno para descrever as letras silenciosas, que 

necessitam da atenção do aprendiz brasileiro de inglês como L2. Essa é a função da atividade 

de número 2 representada pela Figura 15. 

O nível fonêmico, o terceiro na hierarquia da conscientização fonológica, é tido como 

o mais complexo. Por esse motivo, é necessário que o falante demonstre reconhecer e 

manipular as menores unidades da língua, no nível silábico e intrassilábico, para que reúna 

maiores condições de dominar esse terceiro requisito no aprendizado da LE, tão caro à 

pronúncia (DUARTE, 2017). Observando o LD Learn and Share in English, categorizamos 

atividades que se encaixam nos pressupostos para o desenvolvimento dessa habilidade 

linguística, destacados, pela seleção das atividades, os princípios de i) variabilidade do 

componente linguístico oral em palavras; ii) segmentação em sons; e iii) reconhecimento do 

caráter distintivo entre as línguas, em específico o PB e o inglês. A Figura 16, alocada na 

sequência, foi retirada da unidade cinco do primeiro volume e traz, na seção Pronunciation 

Tips, uma das atividades mais completas e que apresentam tanto os aspectos referentes à 

forma bem como à pronúncia de verbos no passado que possuem como terminação o 

morfema <ed> ou <d> no inglês: 
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Figura 16 - Atividade 1 em nível fonêmico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 97).  

Nota: Atividade do volume 1 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips. 

 

Observando esse exercício, o manual destinado ao uso e orientação do professor 

(destacado em azul claro) oferece uma rápida, porém significativa, explicação acerca dos 

aspectos fonéticos que envolvem essa seleção sonora. Por meio dessa conscientização, é 

desejado que o aluno perceba a palavra em unidades menores e se atente para as suas 

peculiaridades. A exemplo das demais, essa atividade da seção Pronunciation Tips possui 

como auxílio o áudio, para que os alunos ouçam a pronúncia dos elementos a serem 

destacados conforme a intenção de cada conteúdo proposto, percebendo a indicação para a 

prática auditiva por meio de um símbolo que denota um fone de ouvido. Essa prática didática 

coloca, como um dos requisitos, que o aluno, além da compreensão oral, repita as palavras 

indicadas no box. Esses são exercícios que coadunam com o elemento comunicativo e a sua 

conscientização. 

A questão chave do exercício, apresentado na Figura 16, diz respeito ao trabalho com 

a pronúncia dos finais <ed> e <d> em verbos regulares conjugados no passado simples, mas 

também acaba remetendo à questão das letras mudas, aquelas que não são pronunciadas, das 

sílabas tônicas e da separação das sílabas, além de trabalhar com um aspecto da 

gramaticalidade da língua. A indicação ao professor retrata a seguinte nota: 
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“Explique aos alunos como a terminação –ed é pronunciada: 1. /t/ quando o verbo 

terminar em consoante surda: /k/, /p/, /ʃ/, /s/. Exemplos de terminação em consoante 

surda: pushed, asked, ripped, crosses. 2. /d/ quando o verbo terminar em consoante 

sonora ou vogal: /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /b/, /g/, /z/ como measure, /r/, /v/, /z/, /ø/ como em 

think, /eɪ/ como em play. Exemplos de terminações em consoante sonora ou vogal: 

played, called, opened, closed. 3. /ɪd/ quando o verbo terminar em som de /d/ ou /t/; o 

–ed soa como uma sílaba em separado: retarded, created, executed, rented, wasted. O 

e final em create, execute, waste etc. é sempre mudo” (MARQUES, 2016, p. 97). 

 

Como podemos ver, é uma explicação que apresenta o cerne da questão e visa auxiliar 

os aprendizes no desenvolvimento e atenção para o processamento dos aspectos fonético-

fonológicos da L2. Desse modo, no exercício um, os alunos devem atentar-se para as 

peculiaridades da pronúncia, percebendo e, posteriormente, produzindo oralmente as 

expressões contidas no quadro. Esse momento, além de fomentar a habilidade da 

conscientização, faz com que os alunos trabalhem a compreensão do áudio presente no CD, 

fazendo o processamento da informação oral, observando a grafia e a organização estrutural 

das palavras, trabalhando com a escrita e amadurecendo a forma como percebem e produzem 

na LE. 

Esse exercício visa conscientizar o aluno sobre a pronúncia das palavras com o final 

<d> ou <ed>, ou seja, o aspecto da variabilidade desse componente linguístico oral em coda. 

Como se sabe, no inglês, os verbos regulares conjugados no passado simples recebem essa 

terminação (<d> ou <ed>). Assim, a pronúncia também sofre alterações, possuindo três 

possíveis sons que se modalizam entre o soar como /t/, como /d/, ou como /ɪd/. Para saber 

qual deles é o correto a se utilizar, é necessário observar a oclusiva final que antecede tal 

segmento. 

Basicamente, as três possibilidades de pronúncia se aplicam apenas aos verbos 

regulares do inglês toda vez que i) o verbo terminar em uma consoante sonora, ou uma vogal, 

esse som do <ed> será o /d/. Como exemplo, citamos a palavra learn /lɜrn/ (aprender) que 

termina com uma consoante sonora nasal, ao ter o acréscimo do morfema <ed> a pronúncia, 

terá como destaque final, o som do /d/ /lɜrnd/. O segundo caso, ii) quando a terminação do 

verbo for uma consoante surda, desvozeada, o som será de /t/. A palavra talk (falar) apresenta 

a consoante surda /k/ em coda; sendo assim, a pronúncia do verbo deverá ter o som do /t/: 
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/tɔkt/. Um segundo exemplo é a expressão help /hɛlp/ (ajudar), no passado regular /hɛlpt/ 

(ALVES, 2012b; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; REGO; BUARQUE, 1997). 

Constata-se que existe, como tendência, a transferência de elementos da língua 

portuguesa na produção oral da língua inglesa, remetendo à relação entre a escrita e a 

produção dos sons, visto que na língua inglesa, esse padrão de correspondência grafo-fônico-

fonológico é opaco, ou seja, a escrita não possui relação direta com a pronúncia. Embora os 

dois idiomas utilizem o mesmo sistema alfabético, a relação entre ortografia e pronúncia é 

distinta. Ao contrário do que se possa pensar, não é apenas na leitura em voz alta, momento 

da decodificação leitora, que ocorre esse tipo de transferência, mas também por meio da 

automatização da estrutura de acordo com cada sistema ortográfico (ALVES, 2012b; 

BAUER; ALVES, 2011; BLANK; ZIMMER, 2014; CABAÑERO; ALVES, 2008; 

ERDENER; BURNHAM, 2005; SILVEIRA; ALVES, 2009; ZIMMER; SILVEIRA; 

ALVES, 2009).   

O último ponto sobre as três possibilidades de pronúncia que se aplicam aos verbos 

regulares do inglês é iii) quando uma palavra termina em t ou d, indicando que, na oralidade, 

após o acréscimo do morfema <ed>, o som correto é o /ɪd/. Para melhor ilustrar a forma oral 

com o segmento /ɪd/, usaremos o quadro do exercício exposto, fazendo uso dos vocábulos: 

need (necessitar) e pet (animal). Need possui a terminação <d> e, com o acréscimo do 

morfema que indica ação ocorrida e finalizada, é escrito como needed e produzido oralmente 

como /ˈni:dɪd/. No caso do verbo com letra final com <t>, a palavra pet necessita dobrar essa 

última consoante e acrescentar o <ed>: petted e sua pronúncia resultaria no som do /ɪd/ final: 

/ˈpɛtɪd/. Nesse terceiro caso, o som /ɪd/ acontece com o propósito de facilitar a oralidade, 

pois a pronúncia repetida da mesma consoante, no caso do <d> e do <t>, provocaria 

dificuldades e a inserção de uma vogal ameniza esse obstáculo (REGO; BUARQUE, 1997, 

p. 202). 

Nesse caso, o acréscimo de vogal para sustentar a pronúncia é um procedimento 

aceito pela língua alvo, porém, a ocorrência de epêntese vocálica (NASCIMENTO, 2015) 

em contextos que a L2 não permita, pela regra que rege o funcionamento dessa língua, é 

considerada como uma transferência (REGO, BUARQUE, 1997, p. 202). Nascimento 

(2015) discute a dificuldade que os alunos brasileiros de língua inglesa apresentam em 

produzir os sons consonantais, especialmente aqueles que não fazem parte do sistema 

fonológico de sua língua materna, adicionando elementos vocálicos a fim de suprir essa 

demanda. Isso ocorre, principalmente, por estrutura silábica: oclusivas não são permitidas 
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em coda no PB, mas no inglês, sim. Dessa forma, pode haver epêntese depois do /d/ ou /ed/, 

ressignificando e passando o /d/ para o ataque da sílaba seguinte.  É interessante ressaltar 

essa brecha teórica ocasionada em nossa explicação, pois, no caso do exercício sobre o 

acréscimo do <ed> ou <d> nos verbos, a inserção de um elemento vocálico antes de /d/ é 

permitida e não causa estranhamento ou provoca uma falha de comunicação, o que, 

possivelmente, ocorreria em utilizações equivocadas da língua.   

Na Figura 16, há, ainda, o segundo exercício, em que os alunos podem trabalhar um 

pouco mais com os verbos regulares no passado simples, dividindo cada um dos verbos 

escolhidos, apenas em contexto específico, de acordo com o som final, como se fossem 

separar as sílabas, atentando-se à forma como são pronunciadas, podendo ser com o som de 

/d/, /t/ ou /ɪd/. Esse exemplo de atividade que contempla o nível fonêmico é um dos mais 

completos encontrados na coleção da editora Ática e toca em pontos fundamentais, como o 

de aliar, ao ensino, a possibilidade de desenvolver múltiplas habilidades. Esse material da 

aditora Ática possibilita o trabalho e a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos do 

I-LEM, enriquecendo o processo de formação e de aprendizagem dos alunos das escolas 

públicas do Brasil.  

A última atividade selecionada para analise dentro das considerações acerca da seção 

Pronunciation Tips é uma integração de dois exercícios, pois eles visam à questão vocálica 

dos segmentos fonológicos da língua inglesa, em especial, a pronúncia dos fonemas 

vocálicos /ɪ/ e /aɪ/.  

 

Figura 17 - Atividade 2 em nível fonêmico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 87). 

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips. 
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Figura 18 - Atividade 3 em nível fonêmico - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 100). 

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Learn and Share in English, seção Pronunciation Tips. 
 

A introdução das duas atividades enfatiza que tanto a pronúncia quanto a ortografia 

em inglês podem ser complicadas, como no caso da vogal i, que, algumas vezes, pode ser 

pronunciada como /ɪ/, a exemplo da palavra em inglês bit (pedaço), pronunciamos com o 

fonema /aɪ/, como em bite (mordida). Essa é a apresentação do exercício, que se repete na 

Figura 17 e Figura 18, e retrata o conteúdo a ser aplicado para o trabalho em sala de aula em 

uma atividade que visa à percepção do aluno quanto ao som que ocorre em cada uma das 

palavras listadas.  

Essa estratégia utilizada nos exemplos de atividades ajuda o aprendiz a notar as 

diferenças de pronúncia das palavras que apresentam vogal <i>. Na língua portuguesa, os 

alunos estão habituados com a produção de um único som [i], mas, às vezes, grafado como 

<e>: menina, pediu, pêssego, ao passo que, na língua inglesa, o grafema <i> pode ser 

produzido por, pelo menos, três distintos fonemas /ɪ/, /i:/ ou /aɪ/. Além disso, o aprendiz 

necessita assimilar o grafema versus fonema da L2 que, inúmeras vezes, difere-se do padrão 
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da sua L1. Essa associação decorre, principalmente, da interferência do sistema ortográfico 

(COSTA, 2017; CRISTÓFARO-SILVA, 2015).  

Focando nossa atenção nos elementos abordados pelas atividades expostas, segundo 

Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996), Costa (2017), Cristófaro Silva (2015) e Roach 

(2000), o fonema /ɪ/ do inglês é descrito como um som mais relaxado e breve, produzido 

pela língua em uma posição média-alta e anterior, e com o formato dos lábios estendidos. 

Como sabemos, os sons vocálicos são produzidos com alterações na posição dos lábios, 

língua e da cavidade oral. Esse conjunto de relações estabelecidas entre as posições recebe 

o nome de qualidade vocálica. A diferença da qualidade vocálica pode conduzir o aprendiz 

a interpretar auditivamente duas vogais tipicamente diferentes em uma língua como 

semelhantes em outras. Porém, trabalhar com a questão das vogais em inglês ainda abre 

espaço para outro ponto, pois no PB não há distinção entre a ocorrência de vogais tensas e 

relaxadas que influencie e/ou modifique o sentido das palavras, ao passo que, na língua 

inglesa, a duração das vogais serve para distinguir uma palavra da outra (COSTA, 2017; 

CRISTÓFARO-SILVA, 2015).   

Por isso, atentar-se a elementos como a questão da posição da língua no gesto 

articulatório é determinante para a produção das vogais e imprescindível para uma 

comunicação inteligível. Isso pode ser observado nos pares de palavras: eat /it/ (comer) - it 

/ɪt/ (isso, isto) e wheel /wil/ (roda) - will /wɪl/ (desejar). É justamente esse contraste que 

caracteriza as dificuldades que muitos brasileiros enfrentam. Aprendizes em estágio inicial, 

geralmente, não se atentam às variações de <i> em inglês e acabam produzindo o padrão do 

fonema do PB para os dois sons, e essa produção de duas vogais de uma única maneira, sem 

atender as suas peculiaridades, pode causar problema de comunicação (COSTA, 2017; 

CRISTÓFARO-SILVA, 2015). 

Além da vogal /ɪ/, o exercício visa à conscientização do ditongo /aɪ/. Com base em 

Cristófaro Silva (2015, 146-148), “ditongos podem ser entendidos como duas vogais que 

ocorrem na mesma sílaba”, sendo que apenas uma delas recebe o acento e a outra, chamada 

de glide, não. No caso da palavra surprise - /sərˈpraɪz/ (supresa), encontrada na atividade da 

Figura 17, vemos que ela possui o ditongo /aɪ/, formado pela vogal /a/ e pelo glide /ɪ/, 

caracterizando-se como um ditongo decrescente. Do ponto articulatório, a língua e os lábios, 

durante a produção das vogais ditongadas, movimentam-se “contínua e interruptamente” da 

posição vocálica necessária para a produção de determinada vogal, por exemplo, o a, para 

outra posição vocálica, como o /ɪ/. Assim, o movimento passa rapidamente de uma 
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configuração do trato oral para outra. Os ditongos decrescentes terminados no glide /ɪ/, por 

ventura, podem apresentar os seguintes correlatos ortográficos: I (pie /paɪ/), AI (aisle /aɪl), 

AE (maestro /´maɪ.stroʊ/), Y (style /staɪl/), UY (bay /baɪ/),  IE (tried /traɪd/), EI (height 

/haɪt/), AYE (aye-aye /aɪ.aɪ/) e EY (eye /aɪ/) (COSTA, 2017; CRISTÓFARO-SILVA, 2015, 

p. 146-148). 

A intenção principal desses dois exercícios definidos para a análise e descrição no 

nível fonêmico nas coleções de LD da editora Ática é conscientizar os alunos para a 

diferença de pronúncia que ocorre nas palavras listadas na Figura 17 e 18, em relação ao 

som da vogal <i>, que pode ser tanto o /ɪ/ como o /aɪ/. A produção em si não é algo distante 

para os aprendizes brasileiros de I-LEM realizarem, visto que a vogal /ɪ/ do inglês apresenta 

semelhança na qualidade vocálica com a vogal representada pela letra <e> em sílaba átona 

em muitas variedades do PB. Apesar de haver semelhança entre elas no que concerne à 

qualidade vocálica, elas ainda apresentam diferenças entre cada uma das línguas. Com os 

ditongos, a tendência é que também não caracterizem uma dificuldade para os aprendizes 

brasileiros. Porém, a questão principal é saber que existe uma diferença, a qual precisa estar 

presente durante o momento da produção, para pronunciar as palavras de acordo com o som 

adequado para cada vogal (COSTA, 2017; CRISTÓFARO-SILVA, 2015; ROACH, 2000).  

A escolha das Figuras 17 e 18 revela, também, uma prática frequente nos três 

exemplares dessa coleção de LD: a repetição de temas e exercícios. Com essa atividade, fica 

claro que há o aprofundamento da questão e, caso o aprendiz tenha dúvidas estas, poderão 

ser sanadas no decorrer das atividades, visto que voltam sempre a rememorar a mesma 

abordagem metodológica e o tema. Porém, ficam inexploráveis muitos pontos que são caros 

à conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na aprendizagem de I-LEM por 

aprendizes brasileiros.  

Após analisarmos os três níveis que correspondem à consciência fonético-fonológica 

na aprendizagem de inglês como L2 na coleção de livros Learn and Share in English, 

especificamente na seção Pronunciation Tips, encontramos atividades que visam trabalhar 

com o nível silábico, intrassilábico e fonêmico. Com base no Gráfico 2, que será visualizado 

na sequência, é possível observar o valor quantitativo de exercícios distribuídos em cada um 

dos volumes dos LD, dentro do bloco específico para o trabalho da pronúncia na LE, e a sua 

porcentagem para cada um dos níveis, seguindo o mesmo padrão do Gráfico 1, já 

apresentado. Observe: 

 



180 
 

Gráfico 2 - Porcentagem das atividades que compreendem os níveis de 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos referente à seção Pronunciation Tips 

- Ática 

 

 
 

 

Número de seções Pronunciation Tips por 

volume de LD 

Total: 24 

1° 

Volume 

2°  

Volume 

3° 

Volume 

8 8 8 

Nível Silábico/ Número de atividades 8- 40% 7- 54% 8- 50% 

Nível Intrassilábico/ Número de atividades 6- 30% 4- 31% 6- 38% 

Nível Fonêmico/ Número de atividades 6- 30% 2- 15% 2- 13% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota:  Somatória dos valores correspondentes ao volume 1, 2 e 3 - Learn and Share in English. 

 

 

O Gráfico 2 expressa o montante de exercícios e a sua divisão dentro de cada um dos 

volumes de LD, que são compostos por oito unidades e divididos pelo número de seções em 

que possuem o box específico para o trabalho com a oralidade e a sua conscientização. O 

primeiro volume da coleção Learn and Share in English possui oito unidades e oito seções 

de exercícios no tópico Pronunciation Tips, assim, oito exercícios (40%) são destinados para 

a conscientização de aspectos que envolvem a produção e a percepção de elementos 

fonético-fonológicos que permeiam a oralidade da LE no nível silábico. No nível 

intrassilábico, seis (30%) são atividades que visam ao trabalho com as unidades silábicas e 

com a manipulação e reconhecimento da língua alvo. O nível fonêmico conta com o total de 

40%

30%

30%
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Silábico - 8

Intrassilábico - 6

Fonêmico - 6
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15%

Learn and Share in 

English

Volume 2   

Silábico - 7

Intrassilábico - 4

Fonêmico - 2

50%
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Learn and Share in 
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Volume 3

Silábico - 8
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seis (30%) atividades, mesmo índice que o segundo estágio de conscientização. Esses 

resultados foram obtidos realizando, primeiramente, a somatória de seções específicas para 

a pronúncia, nesse caso, as oito unidades do LD possuem essa porção, distribuídas, 

igualitariamente, dentro do conteúdo dos materiais entre os três volumes. 

 O segundo volume apresenta sete atividades (54%) da seção Pronunciation Tips, 

referentes ao nível silábico, entre as atividades que tocam a instrução intrassilábica são 

quatro (31%) e fonêmica, duas atividades (15%). O terceiro volume possui oito seções, 

sendo oito exercícos (50%) dedicados ao nível silábico, seis (38%) ao nível intrassilábico e 

duas questões (13%) relativas ao tratamento no nível fonêmico.  

Conforme podemos constatar por meio do Gráfico 2, a coleção de livros Learn and 

Share in English apresenta diversificadas atividades com foco em conscientizar os 

aprendizes de I-LEM dos aspectos fonético-fonológicos que permeiam o reconhecimento e 

a produção da oralidade da língua. Essas atividades, como procuramos destacar na análise, 

evidenciam pontos necessários aos aprendizes brasileiros, salientando alguns elementos e 

traços distintivos entre as duas línguas. Inicialmente, pois será discutido na conclusão deste 

estudo, é nítido que os três níveis de atividades aparentam certa igualdade em relação à 

distribuição das mesmas, contribuindo para uma formação uniforme do aluno, já que, em 

uma comparação preliminar, as competências trabalhadas dentro dos volumes de LD não 

apresentam diferença quantitativa significativa.  

Dito isso, a primeira parte da descrição e análise das atividades do LD de I-LEM 

exibe as primeiras impressões e também uma das principais estratégias para o trabalho com 

a oralidade e a sua conscientização em sala de aula, pois as seções Pronunciation Spot da 

coleção Alive High, e Pronunciation Tips, referente a coleção Learn and Share in English, 

visam justamente a essa prática, conscientizar os aprendizes sobre os traços e aspectos 

fonético-fonológicos que abrangem desde a percepção à produção em um ensino 

comunicativo nas aulas de língua inglesa nas escolas públicas do Brasil, incluindo elementos 

significativos ao brasileiro que deseja aprender a falar uma L2, sendo consciente e reflexivo 

do papel que a pronúncia inteligível representa.  

A seguir, exporemos uma visão geral do LD em relação à conscientização da 

oralidade em I-LEM nas duas coletâneas, analisando e descrevendo elementos extras às 

seções descritas até aqui e que auxiliam na formação dos alunos. 
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5.3.  Pronúncia e conscientização: aspectos gerais das coleções de livros didáticos 

 

Neste momento, apresentamos, ao leitor, um estudo dos aspectos gerais das duas 

coleções de LD, descrevendo importantes traços que podem contribuir para orientar e 

conscientizar os alunos de I-LEM que tiverem acesso a esses materiais, sobre aspectos 

fonético-fonológicos explanando, sobretudo, os passos pedagógicos que os autores 

contemplaram a fim de criar maneiras para tornar o ensino em escolas públicas mais 

completo e significativo no que tange ao componente comunicativo. Essa parte, 

diferentemente do que fizemos anteriormente, será exposta intercalando os materiais das 

duas editoras, a fim de, em alguns momentos, comparar e qualificar os recursos adotados 

por cada uma delas.  

Fruto da identificação e da descrição geral dos elementos que integram os exemplares 

de LD, conduzindo os alunos a perceberem e a produzirem na LE, é possível observar, nos 

Quadros 7 e 8, muitos aspectos que expõem caminhos na face da conscientização fonológica. 

Um deles é em relação à transcrição fonética, estando alocada no primeiro volume da 

coletânea Alive High, no primeiro capítulo, figurando na seção Learning Tips. Conforme os 

autores do LD, essa seção é desenvolvida visando contemplar diferentes estratégias de 

aprendizagem e, nesse caso, volta-se para o aprimoramento da pronúncia por meio da 

transcrição fonética (MENEZES, 2016).  

 

Figura 19 - Atividade 1 da seção Learning Tips - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 24).  

Nota:  Atividade do volume 1 da coleção Alive High, seção Learning Tips. 
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Alguns aspectos importantes dessa atividade são: i) a sua disposição estratégica como 

uma das primeiras oportunidades de trabalho com a oralidade e a sua conscientização 

alocada logo no primeiro volume e capítulo da coleção Alive High; ii) introdução aos 

símbolos fonéticos, que pode causar dificuldades e estranhamento quando não realizado de 

forma contextualizada, explicando a sua utilização e importância para o aprimoramento da 

pronúncia na língua alvo; e iii) descrição básica do que é a transcrição fonética e  o fato de 

ser, usualmente, utilizada em dicionários. Esse passo metodológico pode servir de base para 

exemplificar e iniciar a introdução de vários elementos sobre a conscientização dos aspectos 

fonético-fonológicos da aprendizagem de L2. No texto exibido na Figura 19, os autores 

salientam que um dos caminhos para aprimorar a pronúncia em inglês é se tornando familiar 

com a transcrição fonética, que representa os sons que compõem as línguas por meio de 

símbolos, os quais são encontrados facilmente em dicionários.  

Após essa contextualização breve, a seleção da atividade representada na Figura 19 

abre espaço para maiores desdobramentos e validação dessa estratégia metodológica. 

Menezes (2016) exibe palavras (book, my, cat, think, casual, here e the) na LE e alguns dos 

grafemas utilizados na transcrição tanto consonantal quanto vocálica. Após as primeiras 

considerações sobre esse processo, o material didático oferece o endereço eletrônico do site 

Pho Trans Edit como uma ferramenta disponível para consulta e utilização a fim de propiciar 

a transcrição do som e ser uma ferramenta auxiliar no caminho para a aquisição da LE, pois, 

segundo Menezes (2016, p. 24), “the earlier you start recognizing these symbols, the earlier 

you will guarantee more proficiency in English”61. Observando a Figura 19, é possível ter 

acesso a essas instruções, além de uma rápida explanação acerca da fonte digital indicada, 

informando os passos básicos para o aprendiz ter acesso a ela e poder incrementar os seus 

estudos. Entendemos que essa instrução é um passo pertinente para adentrarem as etapas 

futuras de reflexão e sensibilidade ao novo idioma, peculiarmente à conscientização dos 

aspectos fonético-fonológicos da LE.   

A coletânea de LD Alive High, após caracterizar e instruir acerca da transcrição 

fonética, apresentada na discussão da Figura 19, retorna, em outros momentos, com a 

transcrição de palavras, mas essa é feita partindo da transcrição fonológica. É importante 

ressaltar essa questão, pois uma é diferente da outra (transcrição fonética e transcrição 

fonêmica) e precisa ser assinalada para que os alunos percebam e também estejam atentos.  

                                                           
61 Nossa tradução para o trecho: “quanto mais cedo você começar a reconhecer esses símbolos, mais cedo você 

garantirá maior proficiência em inglês” (MENEZES, 2016, p. 24).  
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O segundo volume, também na seção Learning Tips, evidencia um quadro com a transcrição 

fonêmica, ou seja, com a pronúncia de alguns nomes de profissões e o seu significado.  

 

Figura 20 - Atividade 2 da seção Learning Tips - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 24).  

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Alive High, seção Learning Tips. 
 

Como dissemos, essa atividade exibe a transcrição fonêmica das palavras webmaster 

/´wɛb,mᴂstər/ que também poder ser pronunciada como /´wɛb,mastər/, systems analyst 

/´sistəmz´ᴂnlɪst/ e web designer /´wɛb di´zaɪnər/. Quando os escritores dessa obra comentam 

que a pronúncia pode ser incrementada por meio de transcrições, sejam elas fonéticas e/ou 

fonológicas, promover espaços em que se trabalhe com ela é uma possibilidade para 

automatizar o raciocínio consciente e aplicado na rotina de estudo, pois acaba conduzindo o 

aluno a familiarizar-se com os símbolos e seus próprios sons. Assim, a preocupação em tocar 

e retornar ao assunto é vista em ocasiões como o encontrado nessa atividade e na que será 

exposta a seguir.  

Em relação ao entendimento e ambientalização com as transcrições em dicionários, 

no pródromo de um dos capítulos, temos uma imagem que faz analogia à estrutura de um 

glossário, como podemos presenciar na Figura 21.  
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Figura 21 - Atividade Introdutória - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 41).  

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Alive High, seção Learning Tips. 
. 

 

Esse recorte do LD faz menção à seção introdutória e objetiva ativar o conhecimento 

prévio do aluno sobre o conteúdo que se seguirá, nesse caso, o significado de podcast, 

expressão que é transcrita no modelo fonológico e assevera o arquétipo encontrado em 

dicionários, sejam eles impressos e/ou digitais. Desse modo, o aluno adentra ao conteúdo do 

novo bloco de informações considerando conhecimentos por ele já visualizados em outros 

momentos e reforçando a questão fonológica para a pronúncia de palavras no idioma alvo. 

Anteriormente, durante a descrição das coleções de LD, relatamos a composição de cada 

uma delas, e seus apoios estruturais é o chamado glossário (glossary), que possui o 

significado de palavras da língua inglesa e localizam-se no decorrer de cada uma das obras. 

Por ser um glossário que, em uma das suas características, se assemelha ao dicionário, 

poderiam figurar transcrições fonéticas e/ou fonológicas das palavras, mas isso não é 

encontrado em nenhum dos dois conjuntos de LD. 

Ainda sobre existência de transcrições fonéticas e/ou fonológicas, passos importantes 

e que auxiliam o aprendiz no caminho para se tornar consciente sobre o sistema sonoro da 

L2, tanto os LD da série Alive High quanto da  Learn and Share in English  trazem, ao aluno, 

uma lista dos verbos irregulares do inglês, elemento importante e que é praticamente uma 

regra presente em manuais de ensino de I-LEM, diversificando-se, de um para o outro, 

apenas no que concerne à sua estrutura e apresentação, e isso acontece ao comparar os livros 

das duas editorações. No total de volumes de LD examinados, é encontrada uma lista de 

verbos irregulares da língua inglesa, conforme podemos ver na Figura 22; porém, apenas os 
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exemplares da Editora SM são compostos com o recurso da transcrição fonológica para 

instruir à pronúncia dos verbos.  

 

Figura 22 - Lista de Verbos Irregulares no I-LEM - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 172).  

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Alive High, seção Language Reference. 

 

Como é observado na imagem acima, a editora do LD Alive High fornece, aos 

aprendizes de I-LEM, a oportunidade de incrementar a sua produção oral com o apoio da 

transcrição fonológica nos três tempos verbais, presente, passado simples e particípio, e 

acaba instruindo, paralelamente, quanto à sílaba acentuada em cada uma das palavras. 

Embora ressaltemos um recorte presente no segundo volume, as três sequências de materiais 

são igualmente constituídas por esse elemento. Percebemos a preocupação dos autores em 

garantir aos alunos da rede pública de ensino a possibilidade de usufruir dessa ferramenta, 

pois, como eles mesmos afirmam, é uma forma de incrementar e garantir mais insumos à 
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construção da consciência e reflexão, tanto da percepção como também produção da oral na 

língua alvo (MENEZES, 2016). 

Por outro lado, os exemplares da editora Ática, embora utilizem essa lista com os 

verbos irregulares da língua inglesa, ela é constituída de outra forma e visa incrementar a 

parte da pronúncia diferentemente. Primeiramente, tratamos da Figura 23, que exibe a 

primeira forma de apresentação desse recurso: 

Figura 23 - Lista 1 de Verbos Irregulares no I-LEM - Learn and Share in 

English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 172). 

 Nota: Atividade do volume 2 da coleção Learn and Share in English, seção Grammar Reference. 
 

Essa imagem retrata a visão geral da configuração do quadro dos verbos irregulares 

disponibilizados pela coleção de LD Learn and Share in English.  Destacamos, nesse recorte, 

com a ajuda da edição, o número remissivo alocado ao lado de alguns verbos e que, ao final, 

terá alguma nota que destaca particularidades, majoritariamente, relativas à pronúncia e 

ilustradas com a transcrição fonológica, a fim de explicitar o som característico da pronúncia 

em cada tempo verbal. Embora sejam poucos os casos orientados, percebemos que a 

habilidade comunicativa foi considerada nesse ponto em questão e que, na figura a seguir, 

recebe uma nova visão geral que segue a lista de classificação segundo a ordem alfabética, 

conforme pode ser observado nas Figuras 23 e 24.   
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Figura 24 - Lista 2 de Verbos Irregulares no I-LEM - Learn and Share in 

English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 172).  

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Learn and Share in English, seção Grammar Reference. 

 

Segundo Marques (2016, p. 170), “o estudo das formas do presente, do passado e do 

particípio passado dos verbos irregulares fica mais simples quando os vemos por grupos, 

classificados por formas semelhantes de grafia e pronúncia”. Isso acontece, principalmente, 

pelo processo cognitivo de reconhecimento da forma grafada e/ou sonora e pelo acionamento 

da memória. A utilização desse recurso contribui para facilitar o aprendizado, pois cria 

grupos de palavras semelhantes entre si, por meio do agrupamento dos verbos por 

similaridade fonética ou ortográfica, auxiliando o aprendizado e a formação de redes de 

acionamento e reconhecimento. É possível visualizar, na Figura 24, grupos de palavras que 

possuem semelhança ortográfica e/ou de sons. É interessante notar que podem ser realizados 

alguns trabalhos de conscientização dos aspectos fonológicos com base nessa tabela. Um 

deles é em relação aos níveis de conscientização, pois há espaço para trabalho da divisão das 

sílabas, sílaba tônica, rima e sons isolados de cada palavra que possam se mostrar um som 

distintivo entre a L1 e a L2 do aluno. Além disso, há, também, a possibilidade de explicitar 

a informação grafo-fônico-fonológica, mas como uma proposta partindo do professor, que 

pode se utilizar dos recursos presentes no material para explorar novas atividades e o 

aprendizado de seus alunos. 

A seguir, reelaboramos um pequeno exemplo, com base no quadro utilizado por 

Marques (2016), com o intuito de explicitar a semelhança das palavras, tanto em relação à 

forma grafada quanto fonológica, que compõem a Figura 24.  
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Quadro 11 - Verbos Irregulares por similaridade fonética e/ou ortográfica 

Forma Básica Presente Passado Particípio Tradução 

Begin /bɪˈgɪn/ Begins/bɪˈgɪnz/ Began/bɪˈgæn/ Begun /bɪˈgʌn/ Começar 

Sing /sɪŋ/ Sings /sɪŋz/ Sang /sæŋ/ Sung /sʌŋ/ Cantar 

Drink /drɪŋk/ Drinks /drɪŋks/ Drank /dræŋk/ Drunk /drʌŋk/ Beber 

Sink /sɪŋk/ Sinks /sɪŋks/ Sank /sæŋk/ Sunk /sʌŋk/ Afundar 

Blow /bloʊ/ Blows /bloʊz/ Blew /blu/ Blown /bloʊn/ Soprar 

Grow groʊ/ Grows /groʊz/ Grew /gru/ Grown /groʊn/ Crescer 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Nota: Lista de verbos irregulares do inglês por similaridade fonética e/ou fonológica. Adaptação da 

proposta de Marques (2016, p. 170) nos volumes 1, 2 e 3 da coleção Learn and Share in English.  
 

Destacamos os pares por similaridades em diferentes cores para que fique mais clara 

a intenção de explicitar o efeito de semelhança de acordo com a proposta do LD. Fica a 

indagação, visto que se refere à pronúncia, por que não oferecer instrumentos, como é o caso 

da transcrição fonética/fonológica, que visem elucidar o som das palavras, como no modelo 

que propomos acima. Entendemos que é uma abertura necessária e que permite ao aluno 

uma experiência mais ampla e completa no que se refere aos conhecimentos fonético-

fonológicos e de contato com a instrução da pronúncia durante as aulas de I-LEM por meio 

do material didático de suporte.  

Como estamos imersos na análise dos LD da coleção Learn and Share in English, 

disponibilizaremos o restante dos dados relativos à conscientização dos aspectos fonético-

fonológicos encontrados no decorrer dos três volumes do corpus. Além do exposto até aqui, 

essa edição de LD, não expande para além dos tópicos relacionados ao trabalho com a 

pronúncia/oralidade, as possibilidades de conscientizar tanto implícita como explicitamente 

a percepção quanto à produção na língua alvo. Ou seja, além do que expusemos até aqui, os 

volumes apresentam poucas atividades a mais do que na seção Pronunciation Tips, que 

visem ao trato do componente comunicativo abordado neste estudo. No primeiro volume, a 

atividade que integra o box Spelling Rules, que faz parte do bloco Language Study, apresenta 

uma instrução direcionada ao professor para que leia as palavras com a intenção de marcar 

a sílaba acentuada, explicitando aos alunos a ênfase, de forma que eles a percebam. Esse 

exercício de tonicidade da sílaba é uma constante nesse material e reforça o aspecto da 

entonação e da produção oral na LE. Semelhante a esse exercício, o volume três externaliza, 

na seção After You Read, a instrução, também ao professor, para que destaque a pronúncia 
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da letra i com o som de /aɪ/. O terceiro e último exemplo, descrito e ilustrado pela Figura 25, 

oferece aos alunos uma atividade, no segundo volume do LD, que parte de um poema para 

se exercitar a questão da rima entre as palavras.  

 

Figura 25 - Atividade da seção Let´s Practice - Learn and Share in English 

 
Fonte: Marques (2016, p. 73).  

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Learn and Share in English, seção Let´s Practice. 

   

A instrução presente no exercício cinco tem a missão de informar questões sobre a 

rima, muito comum em poemas e que corresponde à repetição de sons entre as palavras, seja 

no início, meio ou fim, em dois ou mais versos, conferindo ritmo e sonoridade ao poema. 

Após a leitura do poema My Robot, de Shel Silverstein62, é solicitado ao aluno de I-LEM 

que retorne ao poema anteriormente trabalhado e encontre as palavras que possuam rima 

entre as selecionadas e que estão alocadas no quadro (conforme instrução dos autores: 

kidding-bidding, do-stew, back-shack, phone-own, me-tea, egg-beg, who-knew). Não há 

nenhuma indicação de que esse exercício faça parte do trabalho com uma possível 

conscientização fonológica, mas, por fazer menção ao trabalho com a rima, subetende-se 

                                                           
62 My Robot  

I told my robot to do my bidding 

He yawned and said, “You must be kidding.” 

I told my robot to cook me a stew. 

He said, “I got better things to do.” 

I told my robot to sweep my shack. 

He said. “You want me to stain my back?” 

I told my robot to answer the phone. 

He said, “I must make some calls of my own.” 

I told my robot to brew me some tea. 

He said, “Why don’t you make tea for me?” 

I told my robot to boil me an egg. 

He said, “First– – lemme hear you beg.” 

I told my robot, “There’s a song you can play me.” 

He said, “How much are you gonna pay me?” 

So I sold that robot, ‘cause I never knew 

Exactly who belonged to whom. 

(MARQUES, p. 72, 2016).  
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que o aluno é instruído com questões relacionadas à atenção, reconhecimento e sensibilidade 

na sonoridade da L2.  

A coleção Alive High, se comparada à Learn and Share in English, destaca-se por 

possuir maior número de atividades que englobem o trato com a pronúncia, para além do 

tópico específico e que foi discutido anteriormente. Em algumas unidades dos LD, a seção 

Pronunciation Spot não foi encontrada, porém o espaço para o desenvolvimento e 

aprimoramento da oralidade é suprido por outros boxes de atividades, como é o caso do Time 

for Literature, Language in Action, Did You Know?, dentre outros. Como descrevemos no 

espaço proposto às notas sobre o corpus de análise (seção 4.3), essa coleção tem, como uma 

de suas pretensões, fomentar a criticidade, a reflexão e a autoavaliação como estratégias para 

o ensino, desenvolvendo as competências básicas de I-LEM, mas também orientando 

sujeitos conscientes de suas atitudes enquanto cidadãos permeados pela coletividade e 

engajados nesse meio em que as ações precisam ser pensadas em atitudes éticas e solidárias 

com o outro, o meio e de forma geral, ou seja, uma formação humanística. Uma das 

estratégias aplicadas para isso é a seção Time to Reflect, encontrada no final de todas as 

unidades dos três níveis de LD. Como o nome sugere, os alunos são convidados a refletirem 

sobre o que foi exposto durante o capítulo, no que concerne tanto a itens gramaticais quanto 

a informações e/ou outros passos pedagógicos utilizados para o ensino. Nesse item, o aluno 

possui a oportunidade de refletir sobre os pontos de instrução/conscientização dos aspectos 

fonético-fonológicos vistos durante a unidade. O exemplo a seguir expõe a representação 

geral desse item: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

Figura 26 - Atividade da seção Time to Reflect - Alive High 

 
Fonte: Mnezes (2016, p. 91).  

Nota: Atividade do volume 3 da coleção Alive High, seção Time to Reflect. 

 

O objeto pontuado na Figura 26 visa conduzir o aluno a refletir sobre o que é 

explicitado no decorrer da unidade, nessa circunstância, a identificação e reconhecimento do 

sons nasais /m/, /n/ e /ŋ/, um dos temas propostos pelo LD para a instrução didática na seção 

Pronunciation Spot. A missão dessa tarefa é a de conscientizar os alunos de que, no inglês, 

esses são sons nasais localizados em palavras como: example /ɪgˈzæmpəl/, learning /lɜrnɪŋ/ 

e sing /sɪŋ/, de forma a refletirem sobre sobre o conteúdo já trabalhado no decorrer da 

unidade em questão. Segundo a instrução destinada ao professor, geralmente o som /ŋ/ é de 

difícil reconhecimento e produção pelos falantes brasileiros de inglês (MENEZES, 2016). 

Outro ponto de dificuldade é que o som /ŋ/ possui as características articulatórias do /g/, 

diferenciando-se apenas por possuir a qualidade nasal e o outro, oral, ou seja, em /ŋ/ a úvula 

encontra-se abaixada e, no /g/, a úvula é levantada para dar livre passagem ao ar, que sai pela 

boca. Essa percepção é necessária ao aprendiz de inglês como LE, visto que necessita 

perceber e considerar as características articulatórias dessa consoante. Existe um erro nesse 

exercício que merece atenção63. Os autores utilizam o símbolo [ɳ], uma nasal retroflexa 

                                                           
63 Como os sinais fonéticos dos sons utilizados nessa explicação são similares, pode ter sido esse o motivo da 

troca. 
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vozeada que ocorre em línguas como o norueguês e o sueco, mas não existe nem no PB ou 

no inglês, no lugar do [ŋ], uma nasal velar vozeada, que é o tema do exercício. Esse equívoco 

verifica-se apenas nesse exemplo ilustrado pela Figura 25, os demais símbolos fonéticos 

convergem com o indicado (SILVA, 2015; LADEFOGED, 2005).  

Outro tópico que possui ressalvas voltadas para os componentes da oralidade em I-

LEM é o Time for Literature. Como dissemos anteriormente na descrição do nível 

intrassilábico, relativo à coleção Alive High, por mais que a seção Pronunciation Spot 

dispusesse de apenas uma atividade totalmente relacionada a esse nível, outras 

oportunidades proporcionariam ao aluno o contato com elementos como a rima e/ou 

aliterações, como acontece na página 70 do primeiro volume. A Figura 27 apresenta a 

possibilidade de exploração da rima em um poema. 

 

Figura 27 - Atividade da seção Time for Literature - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 70).  

Nota: Atividade do volume 1 da coleção Alive High, seção Time for Literature. 

 

Essa atividade, encontrada no primeiro volume do livro Alive High, assemelha-se à 

Figura 25, sobre o poema My Robot, de Shel Silverstein, pois requer, como amparo, um 

recurso literário a fim de trabalhar com a sonoridade dos desfechos rítmicos, pois os autores 

se preocupam em não recorrer à literatura apenas como um suporte gramatical e/ou outros 
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passos metodológicos para a introdução de um exercício. Quando há a proposta de inserção 

da literatura, essa é visando explorar seus recursos, e não ser utilizada como uma ancora a 

outro desfecho, isso quer dizer que diferentes gêneros literários são inseridos nas coleções 

com a função de explicitá-los e contribuir para uma formação humanística mais ampla 

possível. Como podemos ver na Figura 27, a seção Time for Literature tem, como alvo 

principal, o trabalho com o gênero textual “limerique” (limerick), um subgênero dentro da 

categoria “poema”, que apresenta, como característica geral, a sua composição que segue 

uma padronagem estilística consistindo em cinco linhas, em um esquema rímico aabba. 

Assim, as linhas um, dois e cinco possuem rimas entre si, tendo entre sete e dez sílabas, 

enquanto as linhas três e quatro apresentam outra forma, variando também entre as 

quantidades de cinco e sete sílabas para compor os seus versos (MENEZES, 2016). Em 

relação ao que é solicitado ao aluno na resolução do exercício encaminhado após a exposição 

do texto sobre limericks, o aluno deve responder a atividade de número um, correspondente 

ao esquema de rimas característico desse gênero. Avaliamos essa atividade como simples e 

que poderia expandir e exigir mais dos alunos, realizando, por exemplo, o reconhecimento 

das rimas presentes nos textos literários encontrados, principalmente, na seção Time for 

Literature, expostos nos LD e exemplificados na figura anterior.  

Outra forma para se explorar poemas, no que tange à sua estrutura de rimas, é em 

relação à classificação quanto à fonética, observando se a mesma é uma rima perfeita/ 

consoante ou rima imperfeita. i) A rima perfeita se alinha aos sons que são correspondentes, 

existindo repetição tanto dos sons vocálicos quanto consonantais (escrevendo/ correndo, 

dreary/ weary, night/ fight); ii) a rima imperfeita ocorre quando há correspondência parcial 

de sons, dividindo-se em rima toante e aliterante. A Rima toante/assonante é qualificada 

quando há apenas a repetição dos sons vocálicos (rutilância/ infância, mouse/ house, meat/ 

bean) e a rima aliterante coexiste quando há apenas a repetição dos sons consonantais (meça/ 

massa, keep/ cape, rabies/ robbers) (SANTANA, 2004). É possível realizar análises 

literárias das mais diversas especificidades, como, por exemplo, romance, ficção, novela, 

crônicas, conto, poesia, poema, mas também em músicas, jingle e slogans de propagandas 

publicitárias, entre outras, por meio da fonoestilística, um ramo de estudos que trata dos 

valores expressivos de natureza sonora observáveis nas palavras e nos enunciados e que 

possuem importância na função emotiva e poética dos conteúdos, pois o objeto principal da 

estilística do som são as funções expressivas da matéria fônica (SANTANA, 2004, p. 45-

49).  A atividade do LD não expande esses horizontes, mas é partido do trabalho inicial que 
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se pode desenvolver outras esferas de conhecimentos e mergulhar no conteúdo sonoro das 

palavras.  

Em relação aos slogans, citados anteriormente, o terceiro volume de livros da coleção 

Alive High abre espaço para a exploração de recursos fonológicos nesse gênero textual, o 

anúncio publicitário, como a rima e a aliteração, características pertencentes à 

conscientização em nível intrassilábico. Os slogans utilizados fazem menção ao pensar e 

agir preservando o meio ambiente e toda a diversidade existente64. Por meio desse recorte 

de atividade em específico, questões como a missão social e de formação desse LD podem 

ser pontuadas e asseveradas como positivas na formação dos alunos de I-LEM: 

 

Figura 28 - Atividade da seção Language in action - Alive High 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 28).  

Nota: Atividade do volume 3 da coleção Alive High, seção Lead-in. 

                                                           
64 O tema Going Green!, além de ser uma abertura para o desenvolvimento de pontos pedagógicos, visa 

conscientizar o aprendiz sobre atitudes sustentáveis e sociais. Segundo Menezes (2016, p. 210), o tema da 

unidade é justamente esse, tratar de campanhas publicitárias direcionadas à sustentabilidade ecológica, assim, 

oportunidades como essas no LD são aspectos valorosos, pois viabilizar discussões sobre práticas que possam 

levar a decisões e estilos de vida mais ecológicos e responsáveis, ajudando a proteger o meio ambiente e a 

sustentar seus recursos naturais para gerações atuais e futuras é importante e ajuda a alavancar e gerar 

conhecimentos. Pontuamos essa atividade da coleção Alive High, como também poderia ter sido feito com a 

Learn and Share in English, pois são diversas as oportunidades e temas abrangentes de formação humanística 

e social que consideram o pensar e o agir coletivamente como meio de instrução e de debates sobre temas 

atuais e assertivos de explanações. 
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Por meio dos anúncios exibidos, vemos a intenção dos autores da coleção de LD em 

pontuar, além da discussão que cerca o tema principal, características peculiares a esse 

gênero textual. Frases curtas, atrativas, que se utilizam de recursos visuais, como esse caso, 

sejam, também, imagens, fonte gráfica, coloração, mas efeitos sonoros, que visam convencer 

as pessoas a fazer/adquirir algum bem, formam normalmente os slogans, que, quando bem 

articulados, tornam-se um correlato ao produto que se associa (GONZALES, 2003). É 

partindo dessas considerações que a sugestão da atividade na seção Lead-in, exercício três, 

apresenta-se. 

Os aprendizes de I-LEM precisam reconhecer aspectos semelhantes entre os slogans 

em relação ao nível gráfico, fonológico, lexical e sintático, conceituando, em cada um dos 

exemplos apresentados pela Figura 29, os níveis correspondentes que são disponibilizados 

na figura referência da atividade da seção Lead-in:  

 

Figura 29 - Atividade da seção Lead-in - Alive High 

 

 
Fonte: Menezes (2016, p. 29).  

Nota: Atividade do volume 3 da coleção Alive High, seção Lead-in. 
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Como podemos ver na seleção da atividade ilustrada pela Figura 29, o quadro 

apresenta pontos pertinentes a cada um dos níveis descritos. Esses níveis podem, ou não, 

fazer parte da composição dos slogans presentes na página anterior. Cabe ao aluno 

decodificar cada um deles. O segundo elemento que compõe a tabela dos exercícios é 

referente ao nível fonológico e remete à classificação dos aspectos intrassilábicos: i) uso da 

rima; e ii) uso da aliteração. Em relação aos slogans e a resposta encontrada no livro do 

professor, apenas o slogan 3 é o que possui o uso de um recurso fonológico, especificamente 

de 2.1: a rima (Green revolution the best solution to arrest pollution). 

Nesta seção, apresentamos atividades que integram as duas coleções de LD e que são 

destinadas ao ensino da pronúncia, discutindo o propósito e a sua relevância para que, de 

fato, o aluno seja guiado no ensino/aprendizagem de LE. Também sugerimos algumas 

possibilidades expansivas oportunizadas nas atividades e que podem ser exploradas 

criativamente pelo professor. 

Em relação ao resumo quantitativo de atividades que trabalham com o 

desenvolvimento e/ou conscientização dos vários aspectos da pronúncia, elaboramos dois 

gráficos com o número de atividades da coleção Alive High e Learn and Share in English, 

apresentando as seções que englobam os materiais em um gesto amplo e que oportuniza 

atividades para o trabalho com a pronúncia e com a conscientização dos aspectos fonético-

fonológicos. Como já exibimos parte dos resultados em relação à seção Pronunciation Spot 

e Pronunciation Tips, eluciadamos, a seguir, uma visão concentrada de todas as seções que 

apresentam o trabalho com esses elementos comunicativos e o montante final de atividades 

catalogadas, que foi a nossa proposta para o subtítulo “5.3. Pronúncia e conscientização: 

aspectos gerais das coleções de LD”. Dessa forma, esses gráficos resumem globalmente a 

recursividade do LD em relação à conscientização da oralidade em I-LEM nas duas 

coletâneas, exibindo o total de recursos. A seguir, disponibilizamos o Gráfico 3, relativo à 

coletânea de LD Alive High.  
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Gráfico 3 - Distribuição total de atividades relacionadas à pronúncia por seção 

- Alive High 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Nota: Distribuição total de atividades relacionadas à pronúncia - Alive High, v. 1, 2 e 3. 

  

 

 O Gráfico 3 representa a presença das seções Learning Tips, Time to Reflect, 

Pronunciation Spot, Let´s Listen, Profession Spot, Read and Talk, Learn Plan, Did You 

Know, Turn on the JukeBox, Lead-in, Language in Action, Let´s Act, distribuídas entre os 

três volumes de LD. As cores utilizadas representam cada um dos volumes, sendo a vermelha 

para o volume 1, verde para o volume 2 e a roxa representando o volume 3. Além disso, o 

gráfico também expressa a distribuição total das atividades relacionadas à pronúncia, 

variando entre os algarismos um ao nove, indicando o número de exercícios em seu montante 

final dentro das seções extras ao bloco Pronunciation Spot. Para melhor entendimento, a 

seção chamada de Learning Tips, por exemplo, na obra Alive High, teve sua existência 

constatada em dois volumes. No volume 1, com dois momentos dedicados ao exercício da 

conscientização, como se pode ver na Figura 19 deste trabalho, e, no volume 2, em mais um 

momento, que pode ser relembrado observando a Figura 20 em nosso estudo. Em relação a 
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esse episódio, expusemos a relação da conscientização fonético-fonológica por meio da 

transcrição fonológica das palavras webmaster /´wɛb,mᴂstər/-/´wɛb,mastər/, systems 

analyst /´sistəmz´ᴂnlɪst/ e web designer /´wɛb di´zaɪnər/, que são uma oportunidade de 

familiarização com símbolos fonéticos, além de deixar em aberto a oportunidade para se 

adentrar ao assunto da variação linguística, porém, esse passo fica a critério do professor. 

Nem exemplo, nem mesmo no capítulo, há um momento específico e que destine cuidado 

para o debate sobre a variação existente dentro da língua inglesa. 

O que se percebe é que as coleções de LD analisadas são limitadas em relação à 

instrução relacionada aos processos de variedades linguísticas, embora seja nítido que 

focalizem em aspectos fonético-fonológicos relacionados à língua inglesa adquirida por 

alunos brasileiros. Ao investigar, nos LD, se há instrução quanto à temática da variação na 

oralidade, encontramos apenas uma ocorrência na coleção Alive High, volume 2, na seção 

Did you know?. Nessa atividade, que engloba a pronúncia, temos a experiência da instrução 

que pondera para a variação entre duas variedades do idioma: inglês americano vs. britânico. 

A Figura 30, que aparece logo na sequência deste texto, é uma montagem que realizamos a 

fim de tornar perceptível o momento em que há uma exposição sobre a variação linguística, 

em que, à esquerda, está o recorte da atividade da seção Did you know? e, ao lado direito, 

alocamos a imagem referente ao livro do professor. É necessário explicar que, como 

descrevemos durante todo o capítulo de análise do LD, ao professor é deixada a oportunidade 

de aprofundar as questões e explicações sobre os processos fonético-fonológicos, e mesmo 

abordar algumas dos pontos inseridos no material de outra forma. 

 

Figura 30 - Atividade da seção Did you Know - Alive High 

Seção Did you know? 

 

Manual do professor 

 

Fonte: Menezes (2016, p. 56).  

Nota: Atividade do volume 2 da coleção Alive High, seção Did You Know?. 
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A seção Did you Know? torna oportuno aos aprendizes de I-LEM conhecer alguns 

aspectos e/ou curiosidades do idioma. Nesse exemplo em questão, é utilizada como uma 

forma de ressaltar a existência de diferença de pronúncias entre, nesse caso, a forma de falar 

telefone celular no inglês americano (cell phone) e no britânico (mobile phone). Na imagem 

à direita, retirada do manual do professor, destacamos a instrução para que o docente ressalte 

para seus alunos que há diferentes formas de pronúncia entre essas duas variedades do inglês, 

exibindo, na sequência, a transcrição fonológica das duas formas: mobile /´məʊ.baɪl/, em 

uma variedade do inglês americano, e /´moʊ.bəl/, no inglês britânico. Nesse exemplo, fica 

clara a iniciativa de explicitar que existe a variação fonético-fonológica na língua, ainda mais 

realizando a transcrição e evidenciando o contraste entre as pronúncias distintas da mesma 

palavra. 

Ao realizar a leitura da instrução ao professor, presente na figura acima, Menezes 

(2016) atesta ser possível oportunizar, aos alunos, durante a utilização da coletânea Alive 

High, as diferenças na pronúncia entre as variantes do inglês, porém, essa é a possibilidade 

que, dentro do manual do professor, cuja indigação é constatada.  Defendemos que a variação 

poderia ser melhor integrada ao decorrer dos volumes do LD, pois, na apresentação das 

obras, seguindo as orientações dos documentos oficiais da Educação no país, ambas 

ressaltam a questão de o aluno, por meio do material didático, entrar em contato com 

diferentes usos da língua. Como diz Menezes (2016, p. 180), que assina a coleção Alive 

High, um dos objetivos da coleção é “levar o aluno a reconhecer as variações linguísticas 

(regionais, de classe social, gênero, registro, etc.) e a questionar possíveis preconceitos a elas 

relacionados”. A coleção Learn and Share in English, assinada por Marques (2016, p. 189), 

pressupõe, também, que, no ensino de língua inglesa em escolas públicas, é preciso “levar o 

aluno a perceber a importância da produção cultural em inglês como representação da 

diversidade cultural e linguística”.  

Essa atividade representada pela Figura 30 é a oportunidade mais clara e que visa 

informar/educar os aprendizes sobre a questão da variação linguística. Outras ocasiões, como 

salientamos diversas vezes, devem ser assumidas pelos professores no decorrer das suas 

aulas, por meio das brechas que surgem na aplicação das atividades sobre aspectos da 

pronúncia e/ou sobre a língua no mundo globalizado. É importante que haja esse espaço e 

que seja ampliado, visando à instrução a respeito dos processos linguísticos, sobretudo, de 

variação que focalizem os aspectos fonético-fonológicos relacionados à língua inglesa 

adquirida por alunos brasileiros. 
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 A respeito do Gráfico 3, anteriormente exibido, fica claro o montante de recursos 

disponibilizados, além do tópico exclusivo ao tratamento da pronúncia, denominado 

Pronunciation Spot, compreendendo mais dez oportunidades em que a coleção de LD 

oportuniza o trabalho com a conscientização fonológica e, de maneira mais ampla, com a 

oralidade na LE. Essas mais de dez possibilidades a que nos referimos, situam-se nos 

tópicos: Learning Tips, Time to Reflect, Pronunciation Spot, Let´s Listen, Read and Talk, 

Learn Plan, Did You Know, Turn on the JukeBox, Lead-in, Language in Action e Let´s Act. 

Eles permitem, cada um com sua característica, como tentamos explicitar com os recortes 

de imagens, uma maneira de se trabalhar e conscientizar sobre aspectos de 

pronúncia/oralidade.  

 Assim como fizemos com a coleção Alive High, demostraremos, por meio do Gráfico 

4, as atividades relacionadas ao componente comunicativo dentro da coleção Learn and 

Share in English, destacando as seções que expõem as atividades com esse foco. 

  

Gráfico 4 - Distribuição total de atividades relacionadas à pronúncia por seção 

- Learn and Share in English 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Nota: Distribuição total de atividades relacionadas à pronúncia - Learn and Share in English, v. 1, 2 

e 3. 

 

 

O Gráfico 4 foi criado com a intenção de transparecer ao leitor uma visão geral das 

seções que integram a coleção de LD Learn and Share in English dentro do total de volumes 
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destinados aos três anos do Ensino Médio. Intituladas More Food for Thought, As you Listen, 

Let´s Practice, Language Study e Pronunciation Tips, esses são os campos abertos aos 

aprendizes de I-LEM para refletirem e se conscientizarem de elementos ligados à pronúncia 

na L2. Assim como explicado no Gráfico 3, tanto as cores como a distribuição do montante 

de atividades são observáveis no Gráfico 4, reproduzido com a pretensão de resumir a 

incidência e a oscilação da repetição dessas seções extras ao bloco Pronunciation Tips. 

Dessa forma, podemos ver que a seção exclusiva para o tratamento da pronúncia é a que teve 

maior incidência, repetindo-se em todas as oito unidades, ao passo que as demais, foram 

encontradas apenas uma vez ao decorrer das três unidades do LD. Mas, diferentemente da 

expressividade de tópicos registrados na coletânea Alive High, encontramos um total de 

cinco tópicos para as atividades de consciência dos aspectos fonético-fonológicos, além de 

figurarem com uma expressividade numérica distinta da coletânea anterior.  

Assim, se esses insumos são suficientes, não podemos afirmar com total 

indefectibilidade; todavia, como ressaltamos no decorrer das nossas asseverações e 

pontuações traçadas até aqui, os insumos oferecidos aos aprendizes são válidos e propiciam 

que pontos específicos sejam tocados e conscientizados. Como apresentamos durante a 

teorização sobre os aspectos da aprendizagem de L2, por meio dos estudos de Alves (2012a, 

2012b, 2012c), Alves e Zimmer (2005), Schmidt (1990, 1995) e Kivistö-de Souza (2015, 

2017), é preciso que, nesse caminho para a aprendizagem da língua alvo, o aprendiz receba 

estímulos para o desenvolvimento da oralidade, e isso foi cumprido pelas coleções de LD, 

pois existem espaços para essas instruções, visando ressaltar os detalhes fonéticos. 

Apresentadas as atividades com a intenção de expressar o conteúdo e a sua utilidade, 

passamos, agora, para a discussão final, antes da conclusão, dos resultados obtidos e aos 

pontos pertinentes que pudemos constatar durante esse capítulo.  

 

5.4.  Discussão dos resultados  

Com base nas informações apresentadas neste capítulo, constatamos que os dois 

exemplares de LD fornecidos pelo PNLD 2018 são caminhos metodológicos que norteiam 

o ensino de I-LEM em escolas públicas, representando um recurso que cumpre com o 

desenvolvimento e a missão de levar, às salas de aula, a interface de ensino comunicativo, 

que auxilie o aluno por meio de recursos e estratégias para melhorar sua pronúncia de forma 

reflexiva e ativa. As atividades apresentadas em nossa análise demonstram atender às 
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demandas do ensino que consideram as peculiaridades de brasileiros aprendendo o inglês 

como L2 na rede pública de ensino. No momento em que as coleções de LD apresentam 

explicitações sobre sons que contrastam entre o inventário sonoro dos dois sistemas 

linguísticos (português e inglês), prova-se para esse apontamento que realizamos, pois, entre 

as várias possibilidades, os autores tiveram a sutileza de apresentar atividades em que o aluno 

pode desenvolver a sua percepção e, em outros momentos, a produção de sons próprios à 

língua que está aprendendo, pois como apresentamos no primeiro e em alguns momentos no 

terceiro capítulo deste estudo, uma das maiores dificuldades da aprendizagem da pronúncia 

é a produção oral dos sons que se diferem entre os idiomas, mas também os que podem 

causar interferências por apresentarem qualidades distintas entre as duas línguas.  

Ao iniciarmos este estudo, consideramos três pontos basilares e norteadores dos 

principais procedimentos adotados para o tratamento do nosso corpus. Pontuados no início 

da Introdução que consideraríamos, como objetivo geral, analisar, no decorrer dos capítulos, 

como apresenta-se o ensino da pronúncia, por meio da percepção e produção de aspectos 

fonético-fonológicos de I-LEM nas coleções de LD Alive High e Learn and Share in English.  

Para chegarmos aos resultados que acabamos de explicitar, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente,  adotamos como princípio de análise, estes três pontos:  i) examinar, nos 

LD selecionados pela PNDL, para o ano letivo de 2018, como o componente comunicativo 

oral foi tratado; ii) averiguar se as obras abordam elementos de conscientização fonético-

fonológica e se esses aspectos e exercícios são de real relevância para guiar a aprendizagem 

dos alunos na língua alvo; e iii) analisar se os exercícios e atividades dos livros tomados 

como corpus consideram o contexto e se atendem à demanda de alunos brasileiros 

aprendizes de I-LEM.  

Dessa forma, as análises quantitativa e qualitativa dos LD foram fundamentadas 

nesses elementos que procuramos seguir e aprofundar durante o exame e a escolha dos 

modelos que foram usados como seleção/recorte, apresentados em forma de figuras no 

decorrer da análise.  

 O primeiro deles é em relação ao exame do componente comunicativo oral, o qual é 

significativo nas coleções Alive High e Learn and Share in English, pois apresentam 

a preocupação com o trabalho da oralidade ao oportunizar em seções de compreensão 

e produção oral, como o Turn on the jukebox!, Let’s listen and talk e Pronunciation 

Spot, Listening,  Reading e Speaking, dentre outras. Além de várias oportunidades 

em que o aluno é conduzido ao trabalho com a pronúncia ao comentar, responder, 
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interagir dentro da sala de I-LEM. Seguindo o LD integralmente, os materiais por si 

próprios apresentam diversos momentos em que o componente comunicativo oral é 

exercitado; 

 O segundo elemento norteador foi a proposta de averiguar se as obras abordam 

elementos de conscientização fonético-fonológicos e se esses aspectos e exercícios 

são de real relevância para guiar a aprendizagem dos alunos na língua alvo. Assim 

como deixamos transparecer essa resposta no decorrer deste estudo, asseveramos o 

caráter satisfatório e, até certo ponto, surpreendente, visto os espaços e as formas 

como os aspectos da conscientização fonológica são apresentados, principalmente 

em relação à coleção da editora Alive High, que extrapolou a seção Pronunciation 

Spot, específica ao trabalho e que pontuava para essa abertura didática, 

proporcionando uma variedade de exercícios que focalizavam diversos aspectos da 

oralidade, principalmente os de caráter distintivo entre as duas línguas como, por 

exemplo:  i) a conscientização sobre os sons fricativos [θ], [ð]; ii) aspiração dos sons 

[p], [k] e [t]; iii) diferença de pronúncia das oclusivas e africadas pós alveolares [t] 

vs. [tʃ] e [d] vs. [dʒ]; iv) duração das vogais [ɪ] e [i]; e v) pronúncia das vogais /ʌ/ e 

/Ʊ/, entre vários outros.  

 O terceiro e último elemento norteador de nossa averiguação buscou observar se os 

exercícios e atividades dos livros analisados consideram o contexto e se atendem a 

demanda de alunos brasileiros aprendizes de I-LEM. Satisfatoriamente é a nossa 

conclusão sobre esse ponto. Os espaços e as oportunidades em que se empregavam 

a conscientização dos aspectos fonético-fonológicos no ensino de língua inglesa 

foram supridos e ressaltaram pontos como o caráter distintivo entre as duas línguas, 

ilustrando formas de perceber, produzir e agir entre os dois idiomas.  

Expandimos a questão de contexto em nossa ressalva, pois é preciso respeitar o 

espaço de escolas públicas que atendem a alunos do Ensino Médio. Normalmente, a 

instrução ao professor favorece o trabalho em grupo para os debates e momentos de 

atividades que integram a sala de aula, o que auxilia ao considerar o grande número de alunos 

que geralmente formam as turmas. Além do LD como um recurso, as duas coleções sugeriem 

o uso de algum equipamento eletrônico para processar os áudios que dão suporte às 

atividades, não solicitando maiores investimentos ou materiais extras, senão os de praxe ao 

ensino formal. Questões como o desenvolvimento humanístico e social, preconizados nos 
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documentos oficiais para o desenvolvimento e exercício da educação, são presença frequente 

em cada seção dos LD. Cada uma das unidades, nas duas coleções, procura tocar temas atuais 

e que conscientizam a forma de o aluno pensar e agir em sociedade, de modo a respeitar as 

diversidades e a estabelecer uma convivência harmoniosa entre os indivíduos e o planeta. 

Percebemos, com isso, que esses temas são presentes e norteadores gerais dos conteúdos de 

cada capítulo, procurando debater e explicitar, em nossa análise, essas questões atuais e 

significativas. Trouxemos exemplos da causa ecológica e de preservação das reservas 

naturais de nosso planeta, representada pela Figura 28.  

Além dos Gráficos 1 e 2, relacionados à porcentagem das atividades que 

compreendem os níveis de conscientização dos aspectos fonético-fonológicos referentes às 

seções Pronunciation Tips e Pronunciation Spot, a Tabela 3, a seguir, demonstra o valor em 

porcentagem da somatória final de exercícios, que, como dissemos na metodologia, foram 

incluídos individualmente, em nível silábico, intrassilábico e fonêmico que, os três volumes 

de livros das duas coleções compartilham.  

 

Tabela 3 - Análise quantitativa de exercícios das seções Pronunciation Spot 

e Pronunciation Tips 

 

Nível 

Alive High Valor em % 
Learn and Share 

in English 
Valor em % 

        Pronunciation Spot Pronunciation Tips 

Silábico 13 28% 23 48% 

Intrassilábico 1 2% 16 33% 

Fonêmico 32 70% 10 21% 

Total 46 100% 49 100% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Nota: Número total de atividades relacionadas à seção destinada ao desenvolvimento pronúncia nas 

duas coleções de LD Alive High e Learn and Share in English. 

. 

  

A Tabela 3 ilustra o número total de atividades de conscientização dos aspectos 

fonético-fonológicos dentro de cada seção específica para trabalho com a pronúncia em 

relação aos LD abordados neste estudo. Constata-se que a coleção Learn and Share in 
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English possui uma divisão mais proporcional entre os tipos de atividades que consideram 

os níveis de conscientização. Do total de quarenta e nove atividades encontradas nos três 

volumes, a seção Pronunciation Tips demonstra que o nível silábico possui vinte e três 

atividades (48%), o nível de conscientização intrassilábico comportou o total de dezesseis 

exercícios (33%), e o nível fonêmico possui dez (21%) aberturas para a conscientização dos 

alunos. A coleção Alive High, do total de quarenta e seis caminhos para o trato com a 

pronúncia no espaço chamado de Pronunciation Spot, trinta e duas delas são associadas ao 

nível fonêmico (70%), uma (2%) atividade ligada ao nível intrassilábico e treze ao nível 

silábico (28%). 

A seguir, apresentaremos uma visão geral do LD em relação à conscientização da 

oralidade em I-LEM nas duas coletâneas, observando e descrevendo elementos extras às 

seções descritas até aqui e que auxiliam na formação dos alunos. 

A exploração das atividades sobre o elemento pronúncia, especialmente em relação 

aos aspectos fonético-fonológicos, permitiu examinar materiais com diversas possibilidades 

de tornar o ensino da oralidade presente nas aulas de I-LEM, estando, de fato, associados ao 

ensino comunicativo da língua, pois, por meio de atividades que contemplam os níveis 

silábicos, intrassilábicos e fonêmicos, os quais estão diretamente concetados com a 

conscientização fonológica na língua alvo, tanto alunos como, também, professores, 

possuem duas coleções de LD que integram, de maneira contextualizada, a habilidade oral 

dentro de suas atividades. No que se refere à seção Pronunciation Spot, da coleção Alive 

High, os resultados indicam o total de quarenta e seis atividades que se dividem entre os 

níveis comentados. Ainda sobre essa coleção de materiais didáticos, se observarmos o 

Gráfico 3, no qual ponderamos que os LD oferecem algumas seções, além da Pronunciation 

Spot, que abordam o trabalho com a oralidade.  Assim, esse gráfico resume que, fora a seção 

específica para a pronúnica, entre as três unidades de LD, temos mais trinta e quatro 

possibilidades de trabalho com a conscientização oral em sala de aula. Desta forma, a 

totalidade de atividades relacionadas à pronúncia na coleção Alive High, da editora SM, é de 

oitenta exercícios. Um número que consideramos expressivo.  

Este mesmo raciocínio, empregado aos livros da coleção Learn and Share in English, 

nos permite atribuir, após toda a análise, um valor quantitativo sobre os resultados finais. 

Assim, a seção específica ao componente oral, denominada de Pronunciation Tips, expôs o 

montante de quarenta e nove atividades dividida entre os níveis silábico, intrassilábico e 

fonêmico, como já ressaltamos anteriormente após explicação do Gráfico 2. No que se refere 
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à somatória do Gráfico 4, produto da soma das atividades extras ao bloco Pronunciation 

Tips, as seções More Food for Thought, As you Listen, Let´s Practice e Language Study, 

disponibilizadas nos três volumes de LD da editora Ática, retratou a existência de outros 

quatro exercícios que apresentam a característica de conscientizarem sobre elementos 

ligados à pronúncia na L2. A somatória final de atividades que compreendem os três volumes 

de LD da coleção Learn and Share in English é de cinquenta e três exercícios.  

Esses resultados que disponibilizamos ao final desta análise representam 

oportunidades concretas que, no ensino de I-LEM em instituições públicas, que encontram 

no LD o apoio metodológico (muitas vezes uno) para o encaminhamento das aulas e o 

trabalho explícito com pontos de conscientização sobre os aspectos fonético-fonológicos, 

que podem oferecer base para a comunicação inteligível na LE.  

Como pudemos observar por meio do recorte de atividades analisadas, as tarefas que 

envolvem a consciência fonológica foram utilizadas em momentos significativos, assumindo 

um caráter mais contextualizado e comunicativo, que, pertinentes à sistematização dos sons 

da língua, possibilitam oferecer uma sólida conscientização aos alunos. Assim sendo, 

pudemos constatar, por meio da análise dos LD, a presença de exercícios que possibilitam a 

conscientização fonético-fonológica, por meio de atividades que exploram os diferentes 

níveis de complexidade e se dividem em: silábico, intrassilábico e fonêmico e que, de acordo 

com Blanco-Dutra et al. (2012, p. 142), exercícios que possuam foco nesses aspectos 

auxiliam no desenvolvimento da consciência fonológica. “Essas atividades devem levar em 

conta as duas capacidades: reflexão (saber que se pode dividir uma palavra em unidades 

menores) e manipulação (capacidade de executar tarefas em que os sons são apagados, 

acrescentados ou substituídos)”. 

Com base na análise de dados, debates, aporte teórico e interpretações realizadas no 

decorrer deste estudo, passamos, a seguir, para o último capítulo desta dissertação. Nela, 

exporemos nossas principais conclusões e os possíveis encaminhamentos para futuras 

pesquisas, visto que algumas lacunas são percebidas e que ainda há muito para ser explicado 

e entendido quando estamos direcionando o olhar para o campo do ensino da pronúncia, 

considerando, sobretudo, os aspectos fonético-fonológicos e a sua conscientização.  
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

6.1.  Apontamentos finais 

 

Após as discussões aqui instauradas, temos certeza de que o trabalho ainda não 

findou. Por hora, apresentamos os resultados obtidos neste estudo, seus pontos positivos e 

os que ainda necessitam de maiores aprofundamentos e contribuições científicas, visando 

analisar a inserção de atividades que promovem a conscientização fonético-fonológica em 

LD destinados às escolas públicas do Brasil.  

No que tange às discussões sobre o conhecimento fonético-fonológico no ensino da 

pronúncia, apresentamos, no decorrer deste estudo, uma exposição sobre os princípios 

basilares dos estudos no campo da fonética e da fonologia, por meio dos seus pressupostos 

estruturais e suas funções. Assim, vimos i) a fonética, como o estudo das propriedades 

físicas, fisiológicas e articulatórias dos sons da fala, visando à análise da produção, 

percepção e transmissão desses elementos; e ii) a fonologia, com o enfoque nas diferenças e 

universalidades presentes nas línguas e na organização abstrata de suas sonoridades. No 

decorrer do Capítulo 1, apresentamos a descrição de particularidades do domínio de cada 

um desses campos, pois, como analisamos a conscientização dos aspectos fonéticos e 

fonológicos no ensino da pronúncia, fez-se necessária a exposição desses princípios como 

uma forma de embasar a análise e mesmo a conceituação teórica aqui exibida. Por mais que 

uma dissertação se direcione a um público específico, mais especializado nesses 

pressupostos, este trabalho abre espaço para pessoas que não são exclusivamente da área, 

por debater questões de ensino e análise de material didático.  

A respeito da pronúncia, fica claro que ela foi, muitas vezes, deixada de lado no 

ensino de idiomas. Atualmente, ela é considerada, dentro do ensino comunicativo, como 

uma das habilidades, ao lado da compreensão, escrita e leitura, indispensáveis para quem 

procura ser competente comunicativamente.  

Outra noção relacionada à pronúncia, nos dias atuais, e que foi confirmada por meio 

da articulação teórica aqui explicitada, é a quebra com a imposição do falar nativo como 

meta. Essa visão tem sido descontruída dentro das pesquisas que, por hora, enfatizam que os 

aprendizes devem desenvolver a inteligibilidade, comunicabilidade, fluência, acurácia e 
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maior autoconfiança ao se expressarem (MORLEY, 1991; PENNINGTON, 1996) e tudo 

isso sendo proporcionada por meio de situações concretas de uso, pois, como aponta 

Cristófaro-Silva (2015), aprender a agir dentro do idioma se dá a partir do momento em que 

podemos utilizá-lo em situações concretas. No ensino da pronúncia, a percepção e a 

produção são elos indispensáveis para se desenvolver os princípios de inteligibilidade, 

comunicabilidade, fluência, acurácia e autoconfiança, pois a relação que se tem entre o 

perceber e o produzir, como apontam Alves e Barreto (2012), está associada ao processo de 

conscientização e aquisição dos aspectos fonético-fonológicos de uma L2.  

Durante o tratamento sobre as questões referentes à conscientização fonético-

fonológica, constatamos que, por se tratar de um tema de pesquisa relativamente novo, 

principalmente no Brasil, as investigações em aquisição desses aspectos na aprendizagem 

de LE, tradicionalmente adotam, como base, os conhecimentos e o contexto da aquisição e 

alfabetização em L1 (AQUINO; LAMPRECHT, 2009; KIVISTÖ-DE SOUZA, 2015). Surge 

a necessidade, como aponta Kivistö-de Souza (2005, 2017), de que sejam considerados esses 

aspectos nas averiguações que tratem da aquisição no referente aos adultos, pois o 

aprendizado de uma língua, nesse período, envolve uma combinação de elementos de cunho 

social, psicológico e cognitivo diferentes, se correlacionados a uma criança. Essa, inclusive, 

foi uma das imitações que encontramos ao debruçarmos sobre essa questão. Por mais que 

esta área apresente investigações recentes, é perceptível que são há muito que se investigar 

para avançarmos e disponibilizarmos maiores conhecimentos e dados sobre a 

conscientização dos aspectos fonético-fonológicos na aprendizagem de LE por jovens e 

adultos. 

Em meio aos debates teóricos realizados, utilizamos estudos que atribuem a 

dificuldade na produção oral à aquisição fonológica da L2 (BROWN, 1994; CELCE- 

MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 1996; ELLIS, 2008; FLAGE, 1989, 1995, 1992, 2007; 

GILAKJANI; AHMADI, 2011; LENNEBERG, 1967; NETO, 2006; PENNINGTON, 1996, 

1998; NEWPORT; JOHNSON, 1989; STRANGE; SHAFER, 2008). Tendo ligação com 

essa afirmação, os trabalhos de pesquisadores como, por exemplo, Alves (2004, 2012a, 

2012b, 2012c, 2015), Bauer e Alves (2011), Carlet e Kivistö-de Souza (2018), Celce-Murcia, 

Brinton e Goodwin (1996), Fraser (2001), Gilakjani (2016), Gilakjani e Ahmadi (2011); 

Kivistö-de Souza (2015), Lima Júnior (2011, 2012), Roach (2000), Silveira (2004, 2019), 

Taveira e Gualberto (2012) e Machry da Silva (2014) discutem que a aquisição dos aspectos 

ligados à fonética da língua são os mais difíceis de serem assimilados e compreendidos 
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durante o aprendizado de um idioma. Ou seja, se, por um lado, há evidência de que, para se 

atingir um domínio satisfatório da pronúncia na LE, é necessário estar consciente do sistema 

fonológico da L2, bem como de sua língua materna, por outro lado, tem-se concluído e 

assimilado que um dos maiores obstáculos dentro da aprendizagem da língua alvo é, 

justamente, a oralidade nesta.  

Nossa pretensão, no segundo capítulo, foi deixar evidente ao leitor que a 

aprendizagem de elementos fonético-fonológicos por indivíduos que já possuem um 

primeiro sistema linguístico, e as especificidades que esse fator acarreta ao domínio da 

habilidade oral no idioma alvo, servem como modelo metodológico de intervenção, seja 

implícita ou explicitamente, na forma como o aprendiz nota e reflete sobre a língua, pois a 

consciência linguística possibilita uma forma ativa e sistemática de aprendizagem dos 

aspectos fonéticos e fonológicos da L2 em comparativo à L1 do aprendiz. 

Após toda a revisão da literatura aqui realizada, fica nítido que a conscientização 

sobre os aspectos fonético-fonológicos é uma oportunidade central, sobretudo, dentro da 

aquisição de novos idiomas, pois ela implica, entre outros pré-requisitos, uma reflexão a 

respeito das diferenças entre os sons da L1 e da L2. Como expusemos no Capítulo 3 e em 

vários momentos da análise e discussão das atividades de pronúncia que integram o LD, as 

prováveis dificuldades que aprendizes de uma LE podem enfrentar são previstas a partir da 

comparação entre os inventários linguísticos da língua mãe e da língua alvo, realizando a 

diferenciação entre as duas.   

Ao trabalharmos com os aspectos da consciência fonológica na aquisição de LE, 

principalmente voltados para as peculiaridades de jovens e adultos aprendizes de uma L2, 

procuramos evidenciar que se trata de uma reflexão ativa e constante acerca do sistema 

sonoro das línguas, em que o indivíduo passa a pensar e a refletir crítica e conscientemente 

sobre o que fala, ouve e compreende. Esse processo de estar atento à língua e às suas facetas 

é um caminho, também, para o estabelecimento da mensagem a ser transmitida, permitindo, 

assim, a comunicabilidade dentro do idioma alvo. Em outras palavras, espera-se que, por 

meio de um ensino que proporcione a conscientização, o indivíduo que é ciente 

fonologicamente passe a entender o código linguístico das línguas como um objeto de análise 

e não, puramente, como uma sequência de sons que geram palavras, de modo que todas as 

suas falas são formadas por estruturas sonoras que, dentro de uma organização ampla, 

possuem função comunicativa.  
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A consciência dos aspectos fonético-fonológicos é, sobre o ponto de vista aqui 

articulado, uma habilidade cognitiva que envolve vários níveis linguísticos, tais como i) 

sílabas; ii) unidades intrassilábicas; e iii) fonemas. Ambiciona-se, de um indivíduo 

consciente sobre o inventário linguístico da sua L1 e L2, que seja capaz de perceber que cada 

idioma é formado por um número de sons, idênticos, similares e distintos, que se organizam 

para formar as palavras, sentenças, frases. Ciente disso, cabe a cada sujeito manipular, 

refletir e operar dentro desse código linguístico para tirar proveito desses recursos em um 

ato comunicativo e poder atuar em cada idioma de modo inteligível.  

A observação que realizamos, com enfoque no LD destinado às escolas públicas, por 

meio de projetos governamentais, possibilitou-nos expor a importância que esses materiais 

exercem no ensino de I-LEM, ocupando, muitas vezes, o principal instrumento e guia das 

aulas. Essa realidade é determinante para a produção dos conteúdos e os encaminhamentos 

que a disciplina de LE pode viabilizar para o aluno. Por mais que, no ensino comunicativo, 

como uma abordagem que guia e orienta o ensino de LE, consideramos que a pronúncia seja 

elemento essencial na aprendizagem de uma língua, fica nítido, diante do que a revisão 

bibliográfica apontou, que ela é, por muitas vezes, praticamente desconsiderada do ensino 

e/ou dos LD. Pesquisas como as de Bauer e Alves (2011), Brawerman-Albini e Kluge 

(2011),  Hashimoto e Neto (2018), Tucunduva (2014), Silveira e Rossi (2006)  e Xavier e 

Urio (2006) permitem-nos observar que, em se tratando de LD, há uma certa tradição em 

não se empregar atividades que permitam e aproximem o aluno ao trabalho com questões de 

conscientização e aprendizagem da pronúncia.  

Porém, se considerada a nossa investigação sobre as atividades de pronúncia 

presentes no LD público, para alunos do Ensino Médio, um panorama com traços mais 

positivos é visualizado. Como demonstramos no Capítulo 5, as coleções Alive High, da 

editora SM, e Learn and Share in English, da editora Ática, demonstram que há um cuidado 

em se levar ao aluno conhecimentos que conscientizam e, ao mesmo tempo, exercitam a 

percepção e a produção na língua alvo de maneira conectada com o conteúdo trabalhado em 

cada unidade.  Como pudemos constatar na análise e discussão dos exemplos apresentados, 

a conscientização fonética acontece por meio de diferentes atividades metalinguísticas, que 

se dão em diferentes níveis: silábico, intrassilábico e fonêmico. As duas coletâneas 

demostram, também, estarem atentas às demandas de aprendizes brasileiros de I-LEM, ao 

proporem grande parte dos exercícios com foco em tornar explícitos sons contrastivos entre 

os idiomas, visto que podem ser os maiores causadores das dificuldades da oralidade na 
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língua alvo. Sobre essa questão, pontuamos que as obras analisadas, em consonância com os 

pressupostos teóricos da conscientização linguística, apresentam atividades que contemplam 

os três níveis de conscientização fonético-fonológica (silábico, intrassilábico e fonêmico) 

ainda que em percentuais não equilibrados.  

Ao início deste estudo propomos, como uma de nossas metas, responder, com base 

na análise dos LD de I-LEM; Alive High e Learn and Share in English, em que medida 

haviam exercícios de conscientização dos aspectos fonético-fonológicos direcionados para 

o ensino/aprendizagem da pronúnica nas salas de aula da rede pública de ensino? Agora, 

momento em que apresentamos nossas conclusões, podemos constatar, com base em todo o 

trabalho de análise, discussões e, também, no arcabouço teórico, que as coleções de LD Alive 

High (SM) e Learn and Share in English (Ática) contemplam exercícios que abrangem os 

três níveis i) silábico; ii) intrassilábico; e iii) fonêmico, ainda que de forma não equilibrada 

e que ressaltam traços específicos e oportunos ao aprendiz brasileiro de I-LEM, 

considerando os princípios da conscientização fonético-fonológica para o desenvolvimento 

da pronúncia. 

É nítido que algumas questões, como é o caso, por exemplo, da variação fonético-

fonológica nos volumes didáticos observados/analisados, poderiam ter um tratamento que 

permitisse maiores interlocuções com outras atividades. Porém, a questão da variação 

fonético-fonológica, não pode ser secundária ou estar implícita nos conteúdos, pois, se fala 

em pronúncia sem cogitar que existe variação, está deixando a entender que existe apenas 

um falar no inglês, uma possibilidade de pronúncia (homogeneidade). Contudo, no decorrer 

deste estudo, ressaltamos o fato do ensino de línguas, precisamente da pronúncia, não adotar 

mais um caracter homogêneo de fala centrado no nativo, mas, sim, que a aprendizagem 

figura dentro da inteligibilidade da fala.  

Ainda assim, por mais que seja necessário considerar que há um espaço limite, e 

objetivar que o LD dê conta de todos os conteúdos e das mais variadas maneiras, a fim de 

atender as peculiaridades que giram ao redor da instituição escolar como um todo, é um 

objetivo irreal para a nossa atualidade. Por mais que um material possua suas lacunas, ele 

pode, dependendo de cada caso, ser adequado ao seu público com pretensão de abranger 

maiores possibilidades de intruções aos alunos. 

É necessário, ainda, conferir importância ao fato de que o livro não deve ser a única 

e exclusiva fonte do conhecimento em sala de aula. Muitos conteúdos, sim, são articulados 

e encaminhados mediante a sua utilização, ainda mais quando ele oferece um leque de 
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variadas e positivas possibilidades para o ensino em sala de aula, mas o LD deve ser visto e 

utilizado como um suporte metodológico, como o próprio PNLD indica, a fim de auxiliar 

alunos e professores nesse processo.  

Este estudo suscitou diversas questões plausíveis de desdobramentos. A seguir, 

apontaremos algumas delas:  

O primeiro cenário a ser visualizado diz respeito à formação do professor de LE. 

Dissemos, no início desta dissertação, que não adentraríamos às questões de formação ou da 

maneira como o docente encaminha e/ou poderia encaminhar suas aulas de acordo com as 

propostas contidas no LD. Isso se justifica por ser um estudo que, por sí só, necessita de 

aprofundamentos específicos e que extrapolariam nosso objetivo neste momento.  

É por este motivo que indicamos, como uma possível perspectiva de estudo, adentrar 

ao currículo de formação do professor de LE, observando se há disciplinas específicas da 

área em fonética e fonologia, pois um provávl déficit na formação docente pode estar 

diretamente associado à negligência que o ensino da pronúncia vem sofrendo. Em paralelo, 

há a possibilidade de se observarem aulas em que os professores possuam formação que, em 

tese, possibilitaria a instrução dos alunos por meio da conscientização fonético-fonológica 

e, outros casos, em que os professores não tivessem, dentro da sua formação acadêmica, um 

currículo com a presença dessa disciplina.  

Em relação ao déficit na formação de professores de LE, relacionado à fonética e à 

fonologia, tivemos acesso ao Projeto Pedagógico e à Matriz Curricular dos cursos de 

licenciatura em Letras Inglês e/ou na dupla habilitação, Português/Inglês, e de seis 

universidades estaduais do Paraná65, que se dividem em 15 campus universitários com a 

presença desses cursos de Letras. Assim, entre os quinze cursos de formação de professores 

de Letras Inglês e/ou Português/Inglês, apenas cinco deles possuem, em sua grade curricular 

obrigatória, a disciplina voltada à formação em fonética e fonologia. É preciso salientar que 

nosso critério, ao observar o Projeto Pedagógico e a Matriz Curricular dos cursos, foi 

                                                           
65 As universidades que tivemos acesso ao Projeto Curricular e à Matriz Curricular foram: 

 Universidade Estadual do Paraná- UNESPAR, campus Apucarana, com a disciplina: Fonética e 

Fonologia do Inglês; 

 Universidade Estadual do Centro Oeste- UNICENTRO, campus Irati, com a disciplina: Língua 

Portuguesa- Fonética e Fonologia do Português Brasileiro: abordagem linguística descritiva e da 

gramática normativa tradicional; 

 Universidade do Oeste do Paraná- UNIOESTE, campus Marechal Cândido Rondon, com a disciplina: 

Fonética e Fonologia; e campus Cascavel, com a disciplina: Morfologia, fonética e fonologia do 

Português; 

 Universidade Estadual de Maringá- UEM, campus Maringá, com a disciplina: Fonética e Fonologia 

da língua inglesa.  
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visualizar e contabilizar as disciplinas em que a carga horária fosse relacionada a esses 

componentes e não às disciplinas que possuem um adendo, entre os vários conteúdos, a essas 

questões. Esse levantamento inicial revela uma provável lacuna na formação de futuros 

professores de língua referente aos conhecimentos em fonética e fonologia.  

A segunda perspectiva de estudo é direcionada à análise das futuras publicações 

didáticas aprovadas pelo PNLD, pois percebe-se que o ensino da pronúncia e, 

consecutivamente, a presença de instruções e atividades que objetivam conscientizar 

fonética e fonologicamente os aprendizes de I-LEM está em um movimento ascendente, 

porém é necessário observar se isso está, de fato, acontecendo. Nesta indicação de 

averiguação, ainda caberá observar as obras lançadas pelos critérios indicados por Celce-

Murcia, Brinton e Goodwin (1996, p. 8-10), que, após afirmarem que desenvolver a 

pronúncia em LE a um nível inteligível é necessário para a comunicação oral, listam dez 

passos metodológicos para o ensino comunicativo, que estão descritos no Capítulo 2 deste 

estudo. Esses princípios metodológicos nos ajudam a observar e identificar as ações para o 

desenvolvimento de atividades significativas relacionadas à aprendizagem dos aspectos que 

dão suporte à prática para se trabalhar e expandir os conhecimentos fonético-fonológicos da 

língua alvo. Além disso, as autoras elencam outros cinco passos pedagógicos relacionados 

ao ensino da pronúncia em um contexto comunicativo. Celce-Murcia, Brinton e Goodwin 

(1996) propõem, então, uma rotina de estágios que necessitam caminhar em conjunto para 

se ter um ensino comunicativo da pronúncia por meio de instrução fonético-fonológica. 

Esses cinco passos são: i) descrição e análise; ii) prática de discriminação auditiva; iii) 

prática controlada e feedback; iv) prática guiada com feedback; e v) prática comunicativa e 

feedback. Essa rotina pedagógica, sugerida pelas autoras, necessita ser conduzida de forma 

integrada, pois, segundo elas, as três primeiras são comumente encontradas no ensino 

tradicional da pronúncia, porém a quarta e quinta são vistas como fundamentais para o ensino 

da pronúncia de caráter comunicativo e, por sua vez, são as mais difíceis de serem 

contextualizadas ao ensino.  

A terceira perspectiva que apresentamos para futuros trabalhos é a de sugerir um 

material de apoio às aulas de instrução da pronúncia de inglês como LE, investigando, 

paralelamente, hipóteses da aprendizagem de L2 por adultos brasileiros, ancorados nos 

modelos teóricos explicados por Flege (1987, 1992, 1995, 2002, 2007). Como pontuado 

nesta dissertação, os pressupstos de Flege consideram que a L1 exerça influência na 



215 
 

produção da L2, acontecendo, também, de forma bidirecionada, ou seja, com uma mútua 

interferência.  

Realizados esses apontamentos, salientamos que a conscientização dos aspectos 

fonético-fonológicos tem função direta em um ensino contextualizado de pronúncia, de tal 

modo que é necessário integrá-la ao currículo de LE. Acrescentamos, também, que trabalhos 

que se objetivam ao exame dos materiais destinados ao ensino público podem refletir em 

propostas e formas de repensá-lo em seus diferentes aspectos, visando a contribuir com a 

qualidade da educação ofertada em nosso país. Ao analisar as atividades presentes em 

direcionados ao ensino público e que contemplam processos de conscientização fonético-

fonológica, esta pesquisa contribui para o conhecimento dos processos de ensino e 

aprendizagem, especificamente da oralidade, da língua inglesa como LE. 
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