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0. Introdução

-
cional, as necessidades e objetivos dos aprendizes, no que diz respeito à 
pronúncia, deixaram de estar relacionados à aquisição de um falar próximo 

Essas questões parecem simples, mas envolvem aspectos complexos 
como, por exemplo, o conceito de inteligibilidade de fala, que é cercado 

-

a importância de relacionar a pesquisa em inteligibilidade de fala com o 

1. Necessidades e objetivos dos aprendizes de língua inglesa

-

-

um falante não-nativo e um falante nativo quanto para comunicação entre 
-

-
nacional e, nesse caso, os falantes não necessariamente precisarão e/ou 
buscarão um falar próximo de um nativo, mas sim um falar que seja de 

(1) já foi 

é uma questão que vem sendo abordada por livros de pronúncia como Ken-

(1)
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-

2. Inteligibilidade, compreensibilidade e Inglês como Língua 

Internacional

-

adotadas foram escolhidas de acordo com a metodologia utilizada para a 

fato de uma produção oral ser ou não entendida corretamente (conforme 

-
bilidade lidamos com algo mensurável, a compreensibilidade relaciona-se 

-

do termo refere-se não só a essas interações entre falantes não-nativos de 

Delimitados os conceitos de inteligibilidade, de compreensibilidade 

principais pesquisas em inteligibilidade de fala no Brasil que serviram de 
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3. Pesquisa em inteligibilidade de fala no contexto brasileiro

Diversos estudos em inteligibilidade de fala têm sido realizados ao longo 
-

-
-

são de suas produções orais por diferentes grupos de ouvintes (falantes 

de inteligibilidade de fala como objetivo do ensino de pronúncia: (1) Que 
aspectos de pronúncia são mais importantes para se atingir uma pronúncia 

-

destaca as seguintes variáveis, referentes aos falantes e aos ouvintes, res-

primeira questão e de evitar estudos que resultem em generalizações ques-

As variáveis relacionadas aos falantes e aos ouvintes apontam para a neces-
sidade de estudos em inteligibilidade de pronúncia que focalizem aprendizes 

que tenham diferentes graus de familiaridade com o sotaque estrangeiro desse 

que estudos devem ser realizados e seus resultados devem ser aplicados em 
sala de aula, sempre com a consciência de que os resultados de cada estudo 

-
cia de um determinado grupo de aprendizes brasileiros de inglês afetam a 
inteligibilidade de interlocutores nativos com ou sem familiaridade com a 
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trabalhamos com a familiaridade com o sotaque estrangeiro, mas com a 

3.1. Metodologia

3.1.1. Participantes

Podemos dividir os participantes da pesquisa em três grupos: (1) falan-

-

-

-
tuguês brasileiro, foi composto por quatro norte-americanos naturais de 

brasileiro também foi composto por quatro norte-americanos com faixa-e-

3.1.2. Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada em duas etapas e consistiu em gravações 

todos conscientes de que estavam sendo gravados, tendo assinado o Termo 

Para instigar a conversa foram indicados os seguintes tópicos aos par-
ticipantes: (1) 
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read , mas foi deixado claro que poderiam falar sobre qualquer assunto 
que desejassem e que não precisavam preocupar-se caso a conversa tomasse 

tal forma que os falantes tivessem que falar de eventos em diferentes tem-
pos verbais, visando a obter uma variedade maior dentro do nosso universo 

Três pesquisadores estavam presentes durante todas as gravações, aten-
tando para reações e expressões faciais dos ouvintes que pudessem indi-

pedidos de repetição e/ou esclarecimento e indicações faciais de que algo 

essa etapa foram realizadas gravações de duas rodas de conversa, cada uma 

realizadas gravações de duas rodas de conversa, cada uma delas formada 

aquilo que os falantes nativos de inglês foram capazes de compreender 

motivo, em meio à interação, os ouvintes solicitassem que seus interlo-
cutores repetissem ou explicassem o que disseram, a inteligibilidade foi 

Para a análise dos aspectos que afetaram a compreensibilidade, soli-
citamos aos ouvintes que respondessem ao questionário abaixo, citando 

-

1. Check the items that you believe affected your comprehension during the 

conversation:
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2. Has your background experience helped you understand the speakers in 

any particular moment? What was it?

3. Was there anything (a word, an idea, etc.) you could not understand? Can 

you explain what it was?

de pesquisas já realizadas por ela, optamos por coletar os dados de uma 
-

tes formas: em um primeiro estudo, um falante nativo de inglês entrevis-

segundo estudo, tópicos eram sugeridos ao aprendiz, que deveria expor 
-

rior às gravações era o mesmo: amostras com desvios de pronúncia eram 
-

muito relevantes para a pesquisa em inteligibilidade de fala e para os 

 
( ) pausas 
( ) hesitações 
( ) ritmo 
( ) entonação 
( ) tonicidade 
( ) sons consonantais 
( ) sons vocálicos 
( ) qualidade de voz 
( ) auto-correções
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de seleção de amostras poderia inibir o surgimento de resultados impor-

-

3.2. Análise dos dados

presentes durante as gravações anotando os momentos em que os ouvintes 
expressavam que a inteligibilidade foi afetada (através de questionamen-

individualmente e mais de uma vez, por dois dos pesquisadores, atentando 
-

liações dos áudios e, por essa razão, o terceiro pesquisador, que julgaria 

A seguir, os questionários respondidos pelos ouvintes foram analisa-

em relação aos aspectos que teriam afetado a compreensão da conversa 

esses aspectos, foi deixado claro que poderiam perguntar aos pesquisado-

-

essa questão indicariam quais outros fatores poderiam atuar como agentes 

a inteligibilidade, impedindo a comunicação, ou se havia, simplesmente, 

Na primeira etapa, com os quatro norte-americanos não-familiarizados 

totalmente bloqueada, seja por substituições consonantais, assimilações 
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-
-

Tabela 1. Grupo 2 - Norte-americanos não-familiarizados – Inteligibilidade

                           thriller:

como plosiva alveolar                                     no lugar de 

Vogal central média baixa                             study:

como vogal posterior alta                               no lugar de 

                                                                             no lugar de 

Tabela 2. Grupo 2 - Norte-americanos não-familiarizados – 

Compreensibilidade

Vogal anterior alta relaxada                  Lizzy:

como vogal anterior alta tensa               no lugar de 

Vogal posterior alta relaxada               looking:

como vogal posterior alta tensa            no lugar de 

      Rock and roll:

como fricativa velar desvozeada          no lugar de 

alveolar vozeada  após ditongo       no lugar de 
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grafo-fônico-fonológica português-inglês, visto que não há na região sul 
onset ou coda silá-

 , aprendizes brasileiros ten-
ão conseguem 

produzir a vogal  utilizam a correspondente do português brasileiro , 

Na Tabela 1, por outro lado, são apresentados os desvios de pronún-
cia que impediram a inteligibilidade de fala: as fricativas dentais  e , 
por exemplo, não ocorrem no inventário fonológico do português, o que 

essas fricativas por segmentos como , ,  ou , exatamente como 
observado em  para o alvo -
soante fricativa dental  sendo pronunciada como a fricativa labiodental 
desvozeada  para o alvo  se  

que esse tipo de processo seja superado é preciso que o professor alerte 
seus alunos para as produções inadequadas e pratique as formas alvo de 

a sequência 

 Analisando as respostas dos questionários respondidos pelos ouvintes 
-

riam ter ajudado na compreensão do inglês falado por brasileiros,  pude-
mos observar respostas como: 



CCA pesquisa em inteligibilidade de fala e sua relevância para o ensino de pronúncia do inglês 

developed an understanding and a certain patience towards who 

have learned English.(6)

as much.

que atua sobre a inteligibilidade: a exposição a sotaques de falantes não-

camaronesa, obteve um resultado semelhante: a exposição a diferentes 
sotaques estrangeiros do inglês fez com que a fala dos aprendizes brasilei-

Na segunda etapa, com os quatro falantes nativos de inglês americano 
familiarizados com o português brasileiro, não houve momentos em que 
a inteligibilidade foi impedida, nem mesmo em que a compreensibilidade 

-

compreendê-lo, passará, com o tempo, a acumular traços do sistema sonoro 

-

fala(9)

(6) -
 

 

 

(9)   
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-

fonológica do português, a representação fonológica do inglês e estando 
familiarizado com o sotaque brasileiro, armazena múltiplas representações 

-
tuguês brasileiro) possuem, por exemplo, pelo menos três representações 
distintas para o fonema , que poderiam ser: 

segmentos que mais afetam a inteligibilidade de fala dos aprendizes e atri-

tenham amplo acesso à pesquisa e possam, dessa forma, avaliar critica-

4. A pesquisa em inteligibilidade de fala e o ensino de 

pronúncia

pronúncia são aspectos perfeitamente coerentes com as necessidades e os 

Embora a inteligibilidade como objetivo do ensino de pronúncia seja 

-
cos, por exemplo, apresentam um tema gerador capaz de integrar as quatro 
habilidades comunicativas (compreensão e produção orais e escritas) de 
maneira satisfatória, mas não integram ao tema questões relacionadas à 

-
contextualizados, os sons abordados não foram escolhidos de acordo com 
estudos em inteligibilidade de fala, visto que, por serem, em sua maioria, 
publicações internacionais, desconsideram a nacionalidade e a regionali-

soluções para integrar pesquisa e ensino: se os materiais didáticos dispo-
-

lidade de fala, materiais nacionais e regionais podem fazê-lo, assim como 
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-

apresentam uma série de atividades comunicativas com foco nas principais 

de materiais didáticos comunicativos que se baseiem em resultados de pes-
-

ciatura em Letras e, portanto, não está inserido no processo de formação 

-

professores brasileiros de inglês e para que a pesquisa em inteligibilidade 
possa contribuir para o ensino de pronúncia é necessário que haja maior 

pronúncia, além de atividades e outras sugestões de aplicabilidade em sala 

5. Conclusão

mas buscando complementar seus estudos e acrescentar novas questões, 

do ouvinte não só com o sotaque do falante brasileiro ao falar inglês, mas 
com o português brasileiro, é uma variável que resultou em uma conversa 

de inglês em geral também é uma variável que facilita a inteligibilidade de 

falantes nativos de inglês não-familiarizados com o português brasileiro 

trabalho de pronúncia em sala de aula, servindo de base para a elaboração 

É importante reconhecermos que nosso estudo possui fragilidades: é 
preciso coletar um maior número de dados, para que tenhamos uma noção 
mais realista dos sons que impedem a inteligibilidade para diferentes gru-
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pos de ouvintes falantes nativos de inglês, assim como é necessário que 
coletemos dados com a participação de ouvintes que sejam falantes não-

-
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