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angels speak English with an accent. (Mark Twain, 2008, p. 389).





 

 

RESUMO 

 

O presente estudo consiste em identificar em que condições são trabalhados os aspectos 

fonéticos-fonológicos da língua inglesa durante o processo de formação docente do curso de 

Letras Português Inglês da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Dentre 

esses aspectos, lança-se um olhar para os preceitos discutidos no Núcleo de Língua Franca, bem 

como à orientação para o uso dos símbolos fonéticos e da articulação dos sons. Almeida Filho 

(2004) afirma que, para o docente de língua estrangeira, há cinco competências necessárias, a 

serem adquiridas durante a formação; dentre elas, o autor destaca as competências linguístico-

comunicativa e a implícita. Esta pesquisa entende que, além dessas, a competência teórica 

também merece destaque, uma vez que ela é responsável por unir e articular a teoria com a 

prática. Nesse sentido, considerando a atual posição do inglês como língua internacional e a 

necessidade de se obter uma pronúncia inteligível, o estudo teórico dos aspectos fonéticos e 

fonológicos do inglês, segundo Mussalim (2001), são essenciais para reconhecer a estrutura da 

língua e entender o funcionamento do sistema fonológico no processo de ensino-aprendizagem 

da linguagem.  Em função dessa vertente comunicativista, rompe-se com o parâmetro de buscar 

uma pronúncia igual à de um nativo e desenvolve-se a perspectiva da comunicação inteligível. 

Assim, o referencial teórico desta dissertação apresenta autores como Kenworthy (1987), 

Jenkins (2000), Rajagopalan (2004), Seidlhofer (2005), bem como Leffa (2001), Almeida Filho 

(2004), Gimenez (2004), dentre outros, que valorizam as premissas da inteligibilidade e o 

reflexo de seus princípios na formação docente. Para responder à pergunta desta pesquisa, a 

construção da abordagem metodológica envolveu o uso da observação, análise do projeto 

político pedagógico do curso de Letras da universidade investigada e a aplicação de 

questionário misto. Após levantamento dos dados, realizaram-se análises qualitativa e 

quantitativa. Com o resultado, foi possível inferir que as abordagens em relação ao sistema 

fonológico do inglês encontram-se superficialmente presentes no curso de Letras Português 

Inglês da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Por isso, espera-se que 

os resultados deste estudo possam colaborar para intensificar o direcionamento em relação à 

inteligibilidade na pronúncia do inglês, tendo, como alternativa, por exemplo, o Núcleo de 

Língua Franca, proposto por Jenkins (2000).  

 

Palavras-chave: Formação Docente. Pronúncia. Inteligibilidade. Fonética e Fonologia





 

 

ABSTRACT 

 

The present study consists in identifying the existence of phonetic-phonological 

features in relation to the pronunciation of the English language in the education course of 

Letras Português/Inglês of the Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. One 

of these features is related to the principles discussed in the Language Franca Core, as well as 

some orientation about the use of phonetic symbols and the articulation of sounds. Almeida 

Filho (2004) states that for the foreign-language teachers need to develop five competences 

during the education process, among these competences; the author emphasizes the linguistic-

communicative and the implicit one. This research understands that besides these, the 

theoretical competence also deserves to be highlighted, since it is responsible for connecting 

and articulating theory with practice. In this context, considering the current position of English 

as an international language and the conception of the intelligible pronunciation, it is necessary 

to study the theory of phonetic and phonological aspects of English language. According 

Mussalim (2001) it is essential to recognize the structure of the language and understanding the 

functioning of the phonological system in the process of teaching language learning. Because 

of this communicative aspect, it is interesting to break the pragmatic of a pronunciation similar 

to a native and develop a perspective of intelligible communication. For this reason, the 

theoretical reference of this dissertation presents authors such as Kenworthy (1987), Jenkins 

(2000), Rajagopalan (2004), Seidlhofer (2005), as well as Leffa (2001), Almeida Filho (2004), 

Gimenez (2004), among others. These authors emphasize the principles of intelligibility and 

the reflection of its ideologies in teacher education. To answer the question of this research, the 

methodological approach involved the use of observation, analysis of the pedagogical political 

project of the English education course, and a questionnaire. After data collection, qualitative 

and quantitative analyzes were implemented. According to the result, it was possible to infer 

that the approaches regarding the phonological system of English are superficially present in 

the Letras Português/Inglês course of the Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. Therefore, it is expected that the results of this study can contribute to intensify the 

direction of intelligibility in the pronunciation of English,  taking as an alternative, Language 

Franca Core proposed by Jenkins (2000). 

Keywords: Teachers’ Education. Pronunciation. Intelligibility. Phonetics and Phonology
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo consiste em identificar em que condições são trabalhados os 

aspectos fonéticos-fonológicos da língua inglesa durante o processo de formação docente do 

curso de Letras Português Inglês da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(doravante UFVJM).  Essa proposta de investigação foi motivada devido ao meu grande 

interesse em relação ao ensino aprendizagem da língua inglesa e pela área de Fonética e 

Fonologia. Como professora de língua estrangeira, e atualmente como coordenadora 

institucional do programa Idiomas sem Fronteiras, no Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG), este estudo poderá agregar-me conhecimentos para lutar em favor de políticas 

para o ensino de línguas e para incentivar as ações de internacionalização no IFNMG. Uma das 

minhas funções é viabilizar oportunidades de mobilidade acadêmica, e nesse contexto foi 

possível perceber que muitos alunos deixam de participar do programa por falta da competência 

oral de uma língua estrangeira. Todavia, entende-se que a língua/idioma deve ser uma 

ferramenta para promover a comunicação e a ciência, por isso é necessário preocupar-se com a 

formação dos professores de línguas e seu impacto na sociedade.  

O estudo da pronúncia de uma língua pode tanto ser abordado pela Fonética quanto pela 

Fonologia. Nesse sentido, Mussalin (2001) afirma que essas disciplinas são relevantes para a 

formação do professor de línguas, uma vez que, por meio delas, é possível conhecer como os 

sons são produzidos e interpretados. Esse conhecimento permite que o docente demonstre e 

explique aos aprendizes como os aspectos sonoros da linguagem podem colaborar para o 

desenvolvimento de uma comunicação inteligível. 

Apesar de vários autores discutirem sobre os aspectos inteligíveis no ensino de língua 

estrangeira, ainda não se construiu uma definição exata da inteligibilidade. Kenworthy (1987) 

afirma que a inteligibilidade é ser entendido por um ouvinte em um determinado momento em 

uma determinada situação. Por sua vez, Jenkins (2000) afirma que o termo está ligado à 

habilidade de produzir e reconhecer formas fonológicas, sendo isso um pré-requisito, mas não 

uma garantia, de sucesso na comunicação. Portanto, para este estudo, considerou se a noção de 

Jenkins (2000) de que a inteligibilidade está relacionada com a capacidade de desenvolver e 

reconhecer a fala durante o processo de comunicação, bem como a concepção erguida por 

Kenworthy (1987), ou seja, saber se expressar permitindo o entendimento num determinado 

contexto social.  
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Nesse sentido, considerando que a inteligibilidade está relacionada ao entendimento 

mútuo durante a comunicação, McKay (2003) afirma que a maioria das interações em inglês já 

não ocorrem somente entre nativos. Segundo a autora, o inglês passou por um processo de 

“desnacionalização” e assumiu a condição de língua internacional, ou seja, a língua inglesa não 

pertence somente a uma nação.  Por isso, Kenworthy (1987), Jenkins (2000), Rajagopalan 

(2004), Seidlhofer (2005) afirmam que essa concepção, de uma pronúncia padrão, já não mais 

satisfaz aos anseios da sociedade e que o ensino da pronúncia da língua inglesa passa a requerer 

rupturas no que diz respeito à necessidade de produzir os sons iguais a de um nativo.  Assim, 

esse assunto é discutido neste estudo, já que a expectativa em conhecer a Fonética e Fonologia 

na formação docente está relacionada aos desígnios de desenvolver a inteligibilidade na 

pronúncia, e não na delimitação de uma forma padrão de se comunicar. 

Portanto, ao lançar o questionamento: em que condições são trabalhados os 

aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa durante o processo de formação docente do 

curso de Letras Português/Inglês da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri? partiu-se do pressuposto de que, não havendo essa abordagem, o ensino e 

aprendizagem dos aspectos sonoros do inglês poderiam ficar comprometidos. Vale ressaltar que 

este estudo considera como aspectos fonético-fonológicos os conteúdos tratados nessas 

disciplinas, tais como: saber diferenciar sons específicos da língua inglesa, ler e realizar 

transcrições fonéticas usando o alfabeto fonético internacional, identificar sons vozeados e 

desvozeados, compreender como se dá a produção de diferentes vogais e consoantes, 

reconhecer alguns estilos distintos da língua inglesa, enfim, conteúdos que abordem o estudo 

dos aspectos sonoros segmentais do inglês.  

Além disso, devido à posição do inglês como língua internacional, é conveniente 

amadurecer a discussão entre os futuros profissionais de como lidar com os aspectos inteligíveis 

da pronúncia, tais como; entender como os segmentos vocálicos ou consonantais são 

produzidos para facilitar o entendimento na comunicação. Portanto, utilizou-se da proposta de 

Jenkins (2000), a qual apresenta um guia com fatores fonéticos e fonológicos que podem 

direcionar o estudo dos sons da língua inglesa, a fim de conduzir uma comunicação inteligível, 

é o Lingua Franca Core (LFC)- Núcleo de Língua Franca (NLF), que será apresentado e 

discutido posteriormente. 

Nesse viés, para investigar o objeto desta pesquisa, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: a) verificar como se aspectos fonético-fonológicos são abordados durante 

as aulas de inglês no curso de LPI; b) analisar se os discentes em formação  se consideram aptos 
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preparados para lidar com ensino de pronúncia da língua inglesa e sua inteligibilidade; c) 

identificar qual a percepção que os discentes em formação docente possuem em relação à 

pronúncia da língua inglesa; d) identificar se aspectos da pronúncia da língua inglesa são 

explicitados no curso “Habilidades orais para intercâmbios” ofertado pelo Núcleo de Línguas 

(doravante Nucli). 

 

Justificativa e relevância do estudo  

 

Gauthier (2006), assim como Tardif (2002), afirmam que para formação docente é 

preciso desenvolver categorias de conhecimentos que vão além dos saberes adquiridos nos 

cursos de formação inicial. Tais categorias dizem respeito aos saberes pedagógicos, de 

conteúdos, curriculares, dentre outros. Os autores argumentam que a formação docente é o 

resultado da relação entre a teoria, a socialização, a prática, as experiências, ou seja, trata-se de 

um processo caracterizado por vivências e ciências. Na mesma perspectiva, Almeida Filho 

(2004) defende que para o professor de língua estrangeira (doravante LE)1 é preciso 

desenvolver um conjunto de competências que combinam saberes habituais, teóricos, 

linguístico, pedagógico e que conduzem à pratica reflexiva na profissão.  Leffa (2001) 

corrobora  essa perspectiva e afirma que a formação de um professor de línguas estrangeiras 

abrange o domínio de diferentes áreas da ciência, incluindo o domínio da língua que se ensina 

e o domínio da ação pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da língua acontecer na 

sala de aula.   

Nesta investigação, o enfoque maior, considerando as capacidades definidas por 

Almeida Filho (2004) foi em relação às competências linguísticas e teóricas, haja vista a 

preocupação em relação ao uso da língua e a necessidade de teorizar o seu funcionamento. Para 

se tratar da questão das propriedades da língua, é de suma importância a obtenção de 

conhecimentos linguísticos durante a formação docente. Essa competência, segundo Almeida 

Filho (1999), é a capacidade de conhecer a estrutura e o funcionamento da língua-alvo. Dentro 

do sistema da linguagem, é relevante, ainda, conhecer os sons e suas características. Neste caso, 

o estudo dos conteúdos teóricos da Fonética e da Fonologia, tanto da língua materna quanto da 

língua-alvo, constituem uma ferramenta essencial para aqueles que desejam ensinar 

                                                 
1 A definição de “língua estrangeira” (LE) neste estudo, refere-se ao idioma aprendido em um lugar 

onde esse idioma não é usado como língua de comunicação habitual 
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determinada língua. É por meio desse estudo que os futuros docentes aprenderão a lidar com as 

variedades da fala. Além disso, os futuros professores serão capazes de instruir sobre a 

articulação e as propriedades físicas e articulatórias dos sons, bem como entender a organização 

e as diferenças fônicas da língua estrangeira (MUSSALIM, 2001). Entretanto, muitas vezes, na 

elaboração do currículo dos cursos de Letras, algumas disciplinas não são contempladas, devido 

à carga horária reduzida, falta de profissionais especializados, dentre outros motivos, o que, 

segundo Paiva (2003), compromete o processo de formação do docente.  

Pensando nessas questões, escolheu-se a UFVJM como cenário desta pesquisa 

devido ao fato de essa ser um ambiente de formação e ter o curso de LPI. A relação entre este 

estudo e a definição desse ambiente aumentou, principalmente, após se verificar que no Projeto 

Político Pedagógico do curso (PPC) de LPI não havia disciplinas específicas que 

contemplassem o estudo da Fonética e Fonologia do Inglês. No eixo de conhecimento do PPC, 

havia somente um componente curricular que abordava os aspectos sonoros do Português. 

Portanto, vale indagar, se é uma formação com dupla habilitação, inglês e português, conhecer 

sobre a Fonética e Fonologia de ambas não seria competência necessária para o futuro 

profissional?  

Nesse viés, os sujeitos selecionados para responder às perguntas deste estudo foram 

os discentes matriculados e frequentes que estão em processo de formação no curso de LPI da 

UFVJM. Além desses, a fim de complementar os dados e consolidar esta pesquisa, foram 

observadas aulas de inglês no Núcleo de Línguas ministradas por um professor recém-formado 

no curso de LPI.  Essas aulas condizem com uma ação proposta pelas políticas de 

internacionalização na qual se tem a perspectiva de ensino do inglês pautada na discussão de 

uma língua internacional. A pesquisa envolvendo o Nucli foi pensada para responder às 

perguntas que se relacionam com a prática docente, interligadas aos conteúdos fonético-

fonológicos estudados na graduação. Esse olhar tornou-se pertinente, uma vez que o curso 

observado tinha como tema “Habilidades orais para intercâmbios”. A intenção foi verificar se, 

em algum momento, aspectos fonéticos da língua inglesa foram abordados durante esse curso.  

Toda essa discussão resume-se na preocupação sobre o ensino da pronúncia do 

inglês como um componente importante para proceder à efetiva comunicação. As reflexões de 

Mattos e Souza (2007) trazem contribuições importantes em relação a essa problemática. 

Segundo os autores, a pronúncia é relevante para conduzir a comunicação em uma língua 

estrangeira, uma vez que essa habilidade, além de envolver a expressão oral, também envolve 

a prática de compreender e entender a fala de outras pessoas. Assim, “a pronúncia não é apenas 
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uma habilidade isolada, pouco relacionada com os outros aspectos do conhecimento que temos 

de uma língua, mas sim um aspecto central da comunicação” (MATTOS e SOUZA, 2007, 

p.85). Portanto, além do conhecimento lexical, gramatical e semântico, saber lidar com a 

articulação dos sons faz parte da comunicação. Contudo, muitos professores se frustram ao 

acreditarem que devem adquirir uma pronúncia igual à do nativo e acabam estipulando metas 

inatingíveis para desenvolverem a fala sem qualquer sotaque. Kenworthy (1987) afirma que se 

a meta de um aprendiz for aproximar-se da pronúncia de um nativo, isso não deve ser 

desencorajado, contudo o autor confirma que para a maior parte dos aprendizes a meta mais 

sensata e condizente na atualidade é se tornar confortavelmente inteligível.   

Rajagopalan (2004) explica bem essa questão e afirma que, para muitos professores 

e estudantes, a língua inglesa é considerada superior às demais e que qualquer outra variação, 

que não a americana ou a britânica, torna-se uma pronúncia inferiorizada. Para o autor, esse 

comportamento produz um efeito de que a língua inglesa é difícil e impossível de ser aprendida, 

gerando um sentimento de incapacidade pelo aprendiz. 

Para melhor ilustrar o fato, Rajagopalan (2011) constrói a seguinte metáfora: se as 

línguas forem como as famílias, tendo uma língua-mãe, então haverá línguas filhotes, irmãs e 

logo poderão surgir filhas bastardas. Trata-se de um fenômeno do hibridismo. Um exemplo, 

bem próximo a essa situação é o contato da língua inglesa, com outras línguas, outras 

pronúncias, outras estruturas, que tem como consequência novas formas de produção. 

O autor afirma ainda que: “World English (WE) belongs to everybody who speaks 

it, but it is nobody’s mother tongue”2, ou seja, o inglês global pertence a todos que o falam, não 

sendo língua mãe de ninguém (RAJAGOPALAN, 2011 p.111). Apesar de considerar relevante 

as premissas da inteligibilidade, de forma geral, Rajagopalan (2011) considera inviável buscar 

um núcleo mínimo de inteligibilidade entre falantes de diferentes formas de pronunciar o inglês. 

O autor considera inexequível estabelecer um ponto fixo de referência para a pronúncia.  

De fato, caracterizar em que consiste o padrão do inglês internacional é ainda um 

conceito abstrato, cujo processo de formalização só deu início há pouco tempo e ainda está 

longe de ter uma resposta definitiva. Para este estudo, será adotada a proposta apresentada por 

Jenkins (2000), que estabelece características fonológicas de nível segmental e suprassegmental 

em relação à pronúncia que podem ser seguidas pela comunidade internacional para a garantia 

                                                 

2
 O Inglês Mundial pertence a todos que o falam, mas não é a língua mãe de ninguém. 
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da inteligibilidade mútua. Tais características estão agrupadas no Núcleo de Língua Franca e se 

referem a um conjunto de fatores relacionado ao: agrupamento de consoantes, ao inventário 

consonantal, à distinção na duração de vogais (longas x curtas), ao acento tônico e aos requisitos 

fonéticos. 

Esses aspectos foram provenientes de uma pesquisa, realizada por Jenkins (2000) , 

feita com vários falantes de línguas maternas distintas. Os dados foram coletados ao longo de 

diversos anos por meio de observação de campo, gravação, atividades em grupo, além de 

análise de produção e recepção de acentos em posições nucleares. A análise das amostras teve 

como objetivo principal observar quais “segmentos” da pronúncia repercutiram em problemas 

de entendimento em uma determinada situação de comunicação entre falantes não nativos 

(BECKER, 2009) 

 De acordo com Jenkins (2000), os elementos que compõem o núcleo não são 

definitivos, ou seja, são passíveis de mais experimentos para refinar seu conteúdo. No entanto, 

a autora afirma que as características elencadas têm como princípio a possibilidade de serem 

aprendidos e ensinados. Dessa forma, os docentes não precisariam ficar gastando horas em 

aspectos da pronúncia que não comprometem o entendimento na comunicação. Portanto, esse 

pode ser um parâmetro que pode auxiliar na formação docente, uma vez que são fenômenos já 

experimentados e estudados anteriormente para permitir o alcance da comunicação inteligível. 

Assim, é mais interessante oferecer um direcionamento explícito da pronúncia que colabore 

com a habilidade oral da língua inglesa para estabelecer a comunicação inteligível, do que 

estipular metas inatingíveis no ensino e na aprendizagem da língua, afirma Miranda (2007). 

A partir dessa contextualização, este estudo faz-se relevante, pois, autores como 

Mussalim (2001) afirmam que, ao conhecer o sistema fonológico, o futuro docente desenvolve 

a competência teórica para explicar fatores mais precisos relacionados ao som que podem 

colaborar para constituir uma comunicação mais acessível. Desse modo, buscou-se fazer um 

levantamento sobre os conhecimentos dos discentes do curso de LPI da UFVJM no que se refere 

à inteligibilidade e aos aspectos teóricos, como os que compõe o LFC, que tratam sobre a 

pronúncia do inglês, detectando qual a perspectiva dada em relação ao tema.  

Por se tratar de uma pesquisa que envolve a formação de profissionais que irão atuar 

com a língua estrangeira, todos os aspectos que envolvem a aprendizagem desse idioma se 

fazem relevantes, desde as políticas que norteiam o ensino de línguas, à organização curricular 

do curso investigado até o papel que o inglês assume na sociedade.  O contexto deste estudo, 

olhando por um ângulo mais amplo, vai ao encontro da proposta do ensino do inglês como 



33 

 

língua internacional, já que essa visão, atualmente, é abordada pelas políticas de 

internacionalização às quais a UFVJM encontra-se afiliada. O processo de internacionalização 

está relacionado com o aprimoramento dos alunos frente ao mundo globalizado, bem como o 

estabelecimento de acordos com instituições internacionais para proceder com a troca de 

conhecimentos e experiências. Tem como objetivo ainda propiciar o desenvolvimento 

linguístico no país, a fim de ampliar e consolidar os programas de mobilidade. 

Portanto, a fundamentação teórica consiste em um diálogo que discute o contexto 

do ensino de línguas no país, a conjuntura da expansão e internacionalização do ensino superior, 

as teorias de conhecimento relacionados com a formação do docente de língua inglesa e as 

abordagens fonéticas e fonológicas em relação a pronúncia do inglês e a inteligibilidade. 

 

Organização da dissertação  

 

Esta dissertação é composta por cinco seções principais, sendo esta primeira a parte 

introdutória, na qual se apresentou o problema que norteia a pesquisa, os objetivos geral e 

específicos e a justificativa para realização deste estudo.  

Em seguida, no segundo tópico, para sustentar e conduzir este estudo, esta 

dissertação apresenta um levantamento bibliográfico, a fim de dialogar com o tema proposto, 

bem como apresentar argumentos e teorias de autores que discutem sobre a questão. Na referida 

seção, é exposto um panorama geral do ensino da língua inglesa no Brasil, bem como uma 

discussão acerca das políticas de expansão e internacionalização do ensino. Abordam-se ainda 

os saberes e competências na formação inicial docente, o percurso histórico do ensino da 

pronúncia, as premissas da Fonética e da Fonologia e as concepções em relação a 

inteligibilidade e ao Núcleo de Língua Franca, que em síntese relaciona-se com a posição do 

inglês como língua internacional.   

A terceira seção descreve os pressupostos metodológicos adotados para conduzir 

este estudo. Assim, são informados o tipo de pesquisa proposto, a natureza e o contexto em que 

o estudo ocorre. Traz ainda uma descrição dos sujeitos, os instrumentos utilizados para coleta 

e os procedimentos usados para análise dos dados.  

Por sua vez, a quarta seção apresenta os resultados obtidos juntamente com as 

análises. Trata-se de uma parte relevante em que as informações são categorizadas e 
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interpretadas com base no referencial teórico. Nesta mesma seção, é realizada a triangulação 

metodológica que possibilita interligar os dados e desenvolver uma interpretação mais 

completa. 

A quinta e última seção foi direcionada às considerações finais. Nesse momento, 

retomou se à pergunta que norteou esta pesquisa apresentando as interpretações conforme às 

teorias investigadas. Após todo estudo, considera-se que a presente pesquisa pode trazer 

contribuições para a formação de professores de língua inglesa, sobretudo, para o curso de LPI 

da UFVJM. Além disso, esta investigação fornece ensejos para reflexão e aplicação de novos 

estudos.  
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1 O CONTEXTO DA LÍNGUA INGLESA E A INTERNACIONALIZAÇÃO NO 

ENSINO 

. 

A globalização é um processo que, de certa forma está aumentando a interatividade, 

alargando o fluxo dos negócios, da cultura e do conhecimento, desenvolvendo a ciência e a 

tecnologia. Devido às exigências de um mundo globalizado, a educação, também necessita de 

transformações com intuito de agregar mais saberes, sobretudo no que diz respeito ao nível 

superior. Segundo Abreu-e-Lima et al. (2016), uma das medidas para integrar a educação ao 

processo global é propiciar a internacionalização do ensino. Para tanto, é preciso criar 

mecanismos que permitam à sociedade contemporânea adquirir conhecimento linguístico 

necessário para interagir com o mundo além das fronteiras.  

Um fato observável é que a comunicação em inglês tem sido um requisito constante 

para o mercado de trabalho, para as negociações, pesquisas, assuntos tecnológicos e contatos 

internacionais. Ao mesmo tempo, cresce a necessidade de se informar na língua inglesa, o ato 

de comunicação se torna uma barreira, uma vez que ainda há uma carência na competência 

comunicativa da sociedade. Esse entendimento está relacionado com as considerações de 

Abreu-e-Lima et al. (2016) sobre a escassez de alunos para participar de programas de 

mobilidade acadêmica devido ao fato de não conhecerem  um segundo idioma.  

Almeida Filho (2000) questiona a respeito de como formar indivíduos competentes 

comunicativamente se, no contexto educacional brasileiro, existem professores de língua 

estrangeira que não apresentam competência comunicativa na língua que ensinam. Entretanto, 

esse fato não é responsabilidade exclusiva dos professores, ou dos cursos de licenciatura. Para 

a boa formação é necessária também a parcela de responsabilidade do aprendiz, ou seja, a 

autonomia de construir conhecimentos. Vale salientar que as instituições educacionais são 

responsáveis em dar oportunidades de aprendizagem para o aluno, porém o ensino formal não 

tem condições de fornecer todo o conhecimento que o aluno precisa saber (LEFFA, 2001). De 

modo geral, Almeida Filho (2000) considera que é uma responsabilidade do sistema 

educacional e da própria sociedade que, muitas vezes, desvaloriza a profissão. 

Dessa maneira, no intuito de entender o sistema de ensino da língua inglesa no 

Brasil, a formação de professores de língua estrangeira, bem como os direcionamentos em 

relação à pronúncia de um idioma e às políticas de internacionalização, o referencial teórico 

deste trabalho dividiu-se em tópicos que tiveram como objetivo apresentar conteúdos e teorias 

que serviram como suporte para responder às questões  levantadas nesta pesquisa. Tomou-se 
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como ponto de partida o contexto do ensino da língua inglesa no Brasil, até chegar aos debates 

mais específicos em relação a pronúncia inteligível do inglês.  

Dentre os tópicos, após contextualizar o ensino do inglês no país, foi discutida a 

expansão e democratização do Ensino Superior. Essa apresentação fez-se importante, uma vez 

que o campus de pesquisa deste estudo, a UFVJM, participou desse programa de apoio à 

reestruturação e expansão do ensino. Adiante, levando em consideração que o curso estudado 

abrange a língua inglesa, um tópico específico foi elaborado para discutir sobre os avanços das 

políticas em relação à internacionalização do ensino. Nesse item, apresentou-se o 

desenvolvimento de programas que incentivaram a aprendizagem da língua estrangeira, a era 

da comunicação e a necessidade de se aprender a falar outro idioma. 

 Dando continuidade, a fundamentação teórica abordou discussões sobre a 

formação inicial docente, dialogando com autores como Tardif (2002), Gauthier (2006) e Leffa 

(2001) apresentado uma ideia geral de saberes docentes e, consequentemente, estreitando a 

discussão sobre as competências do professor de língua inglesa propostas por Almeida Filho 

(2004). Dentre as referidas competências, neste estudo, destacam-se a competência linguística 

no que tange às questões do uso da língua, mais especificamente dos aspectos sonoros, e a 

competência teórica, haja vista, sua perspectiva científica e acadêmica.  

Para dar suporte teórico ao problema proposto, também foi apresentado um breve 

percurso do ensino da pronúncia da língua inglesa, evidenciando as trajetórias metodológicas 

para o ensino dessa. Por sua vez, ao considerar o inglês como língua internacional, a pesquisa 

ora realizada fundamenta-se em subsídios teóricos traçados no Núcleo de Língua Franca 

desenvolvido por Jenkins (2000), que apresentam aspectos da pronúncia que permitem alcançar 

a inteligibilidade comunicativa. 

Todo esse suporte de concepções e fundamentos foram incisivos para entender os 

dados obtidos nesta pesquisa. Além disso, algumas discussões apresentadas neste estudo, 

referentes à formação docente e à língua inglesa, podem gerar provocações nos leitores servindo 

como prolegômenos para estudos futuros.  

 

1.1 Breve Histórico do ensino do inglês como Língua Estrangeira no Brasil 
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Conforme apresentado por Chagas (1967 apud PAIVA, 2003, p. 54), no Brasil, o 

ensino oficial de línguas estrangeiras modernas começou em 1837, a partir da criação do 

Colégio Pedro II. De acordo com Oliveira (1999, p.37), o referido colégio foi a primeira 

instituição de ensino secundário criado pela Corte3 que se instalou no Brasil e proporcionou 

grande desenvolvimento das línguas modernas no território brasileiro. Chagas (1967) relata que 

pela primeira vez, as línguas modernas obtinham uma posição semelhante à dos idiomas 

clássicos. No que se refere ao ensino de língua inglesa, no trabalho de Dionísio (2009), a autora 

relata que no início, o idioma teve como finalidade a prática oral, pois o seu uso era destinado 

para capacitar profissionais brasileiros, a fim de atender à demanda do mercado de trabalho.  

Vale ressaltar que o grande destaque no ensino do inglês no Brasil só iniciou na 

década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, motivado pelos conflitos políticos originados 

pela Segunda Guerra Mundial. De acordo com Paiva (2003), nesse período, Gustavo Capanema 

era o ministro da educação e, em 1942, decretou a Reforma Capanema a qual foi responsável 

por elevar o prestígio do ensino de LE, uma vez que, a reforma propunha um aumento 

significativo no número de aulas para o ensino dessas disciplinas. Leffa (1998) argumenta ainda 

que foi nesse momento também que estimulava nas escolas a aplicação do método direto, ensino 

da língua estrangeira na própria língua estrangeira, ou seja, um aparente indício de preocupação 

com os aspectos metodológicos do ensino que, até então, não existia. 

Leffa (1998, p.11), ao considerar uma perspectiva histórica do ensino de LE, afirma 

que “as décadas de 40 e 50, sob a Reforma Capanema, foram os anos dourados das línguas 

estrangeiras no Brasil”. No entanto, todo avanço representado pela supracitada reforma 

desapareceu com a promulgação da Lei de Diretrizes e Base de 1961 e a de 1971, era o fim dos 

bons tempos das LEs (LEFFA, 1998). Ambas as leis foram instituídas sem apresentarem 

nenhum benefício em relação ao ensino de LE. Tais mudanças ocorreram devido ao contexto 

da ditadura militar, época em que o patriotismo era destaque, e pouca atenção se dava às 

questões culturais estrangeiras.  

Com todas essas limitações, Leffa (apud PAIVA, 2003) explica que a não 

obrigatoriedade do ensino de LE ocasionou a ausência de políticas que beneficiassem o ensino 

de línguas estrangeiras para todo o país, o que acarretou numa drástica redução da carga horária, 

                                                 

3
 A Corte refere-se a família real portuguesa que se instalou no Brasil fugindo das conturbações francesas 

comandada por Napoleão Bonaparte. 
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chegando a ter apenas uma aula por semana em várias instituições. Além disso, desfrutavam de 

um prestígio bem menor se comparada às disciplinas obrigatórias, pois, em vários locais, as 

línguas estrangeiras não caracterizavam disciplinas passíveis de reprovação. Por volta de 1976, 

Paiva (2003) explica que, com a resolução nº 58 de 1º de dezembro, a língua estrangeira 

recebeu, parcialmente, uma atenção especial ao ser colocada como disciplina obrigatória no 2º 

grau (atual ensino médio) e recomendada a sua oferta no 1º grau (ensino fundamental), ou seja, 

ainda permaneceu o caráter de não obrigatório do ensino de LE nos anos iniciais  

Somente após as duas versões do Encontro Nacional de Política de Ensino de 

Línguas (ENPLE), promovido pela Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), é 

que foram produzidas a Carta de Florianópolis (1996) e a Carta de Pelotas (2000), cujos 

objetivos eram propor uma ação emergencial para o ensino de línguas no país. De acordo com 

Paiva (2003), a primeira afirmação da Carta de Florianópolis destacava que todo brasileiro tem 

o direito à plena cidadania e, devido ao mundo globalizado e poliglota, há a necessidade de 

aprendizagem de línguas estrangeiras na educação básica. A referida autora também descreve 

que há um anseio da sociedade em adquirir conhecimento linguístico, a fim de interagir com o 

mundo. Por sua vez, a Carta de Pelotas retratou uma reivindicação para a não terceirização do 

ensino de línguas nas instituições públicas e particulares de ensino regular. 

Além disso, as cartas contemplaram a necessidade de um ensino de línguas de 

qualidade e conduziam a um conjunto de posicionamentos políticos e desdobramentos que 

visavam contribuir para a transformação das realidades no ensino das línguas estrangeiras no 

país, com ênfase na valorização da área e no multilinguismo (ABREU-E-LIMA et al., 2016 

p.25). Nesse contexto, a  Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 foi promulgada e o ensino 

de LE se tornou obrigatório a partir da anteriormente denominada quinta série do ensino 

fundamental, cuja escolha fica a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. De acordo com a referida LDB, uma segunda língua poderia ser ofertada, em caráter 

de disciplina optativa. 

Apesar dos percalços, dadas as condições do ensino de LE com um número de horas 

reduzido, demonstra-se, aparentemente, uma reavaliação positiva e um realinhamento do ensino 

de LE no Brasil. Todavia, mesmo com um pequeno respaldo legal, algumas lacunas na própria 

LDB demonstram que o ensino de idiomas ainda é visto como algo irrelevante ou deslocado 

dos projetos políticos pedagógicos.  
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Um exemplo disso é o ensino das habilidades orais, que não recebe destaque no 

processo ensino aprendizagem de idiomas. Tal afirmação pode ser corroborada pela leitura do 

Parâmetro Curricular Nacional: 

 

“No Brasil [...] somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade de 

usar LEs como instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país [...] o uso de 

uma LE no Brasil parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de literatura técnica 

ou de lazer.”(BRASIL, 1998, p. 04) 

 

A partir dessa citação, nota-se que o documento de parametrização nacional não 

enfatiza o ensino da habilidade oral do inglês, tampouco considera o ensino da pronúncia 

relevante, devido a uma questão cultural de que a prática oral não é uma realidade no país. Paiva 

(2003) considera que, em vez de impulsionar mudanças na realidade para a implementação de 

um ensino de qualidade, em que as quatro habilidades sejam contempladas, a ênfase é dada 

somente à leitura, por ser a habilidade que atende à função social das LE’s no país. Outra 

justificativa para a ênfase na leitura são as condições existentes: carga horária reduzida, falta 

de material didático, pouco domínio da habilidade oral por parte do professor, dentre outros, 

argumenta Paiva (2003). De certa forma, o próprio documento reafirma a má condição do 

ensino no país e não propõe políticas de qualificação docente e de melhoria do ensino. 

Nesse sentido, tornam-se raros os casos de alunos que conseguem, ao término do 

ensino médio, alguma competência comunicativa na LE, como destaca Baghin (1993). Com 

isso, ao ingressarem nos cursos de Letras, os alunos possuem sérias falhas na competência oral 

do idioma, desencadeando um verdadeiro círculo vicioso, como afirma Walker (2003, p.44): 

 

Existe um verdadeiro círculo vicioso no ensino de inglês em nível nacional. O mau 

aproveitamento dos sete anos de língua estrangeira moderna na grade curricular de 

ensino básico leva muitos estudantes a ingressar na faculdade de Letras sem nenhum 

domínio da língua inglesa. Por sua vez, muitas universidades e institutos de ensino 

superior não conseguem suprir tais deficiências. (WALKER 2003, p.44) 

 

Diante do quadro crítico apresentado por Walker (2003) em relação ao mau 

aproveitamento do ensino de línguas, há algumas discussões que buscam mudar tal situação e 

promover um ensino condizente com a realidade mundial. Para tanto, a fim de contemplar as 

lacunas deixadas nas legislações promulgadas, de forma a instruir a comunidade escolar e 

principalmente para promover um conjunto de reflexões nas práticas docentes, foram criadas, 
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pelo Ministério da Educação, em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(doravante OCEM). 

Na realidade, a principal finalidade desse documento é aprofundar nas questões 

relacionadas à cidadania, ao problema da exclusão em face de valores “globalizantes”, a 

introdução às teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, 

multimodalidade, hipertexto), além de dar sugestões sobre a prática do ensino de LE por meio 

dessas (BRASIL, 2006). No que se refere às habilidades a serem desenvolvidas no ensino de 

LE, a OCEM focaliza a leitura, a prática escrita e a comunicação oral, todas contextualizadas, 

ou seja, novas habilidades são incluídas devido a uma exigência global para fins interativos.  

Ainda para dar direcionamento ao ensino de línguas, no âmbito do Estado de Minas 

Gerais, há a proposta do Currículo Básico Comum (CBC), que busca oferecer às escolas 

públicas uma base curricular comum que permita aos alunos terem acesso ao conjunto de 

conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 

cidadania, estando em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais.  No referido 

documento, existe a preocupação quanto ao desenvolvimento das habilidades da LE necessárias 

para interação: 

 

O objetivo primordial das ações pedagógicas propostas é o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para que o aluno possa lidar com as situações práticas do uso 

da língua estrangeira, tendo em vista sua competência comunicativa, tanto na 

modalidade oral quanto na escrita, pautando-se pela flexibilidade nas escolhas dos 

procedimentos didáticos. Adota-se uma abordagem comunicativa com ênfase no 

desenvolvimento de habilidades para o uso da língua estrangeira em situações reais 

de comunicação. (MINAS GERAIS, 2008) 

 

Percebe-se que o CBC apresenta um contexto real e faz considerações em relação 

à competência comunicativa. Deduz-se então aparentemente houve um progresso em termos de 

ensino da língua, já que, em tempos anteriores, as diretrizes mal mencionavam a habilidade 

oral, entretanto, ainda não é perceptível esse avanço em termos práticos de ensino.  

 

1.2 Expansão do Ensino Superior no Brasil 

 

Após apresentar o histórico do ensino da língua inglesa no Brasil e os obstáculos 

ocorridos devido à grande instabilidade na conjuntura educacional, vale apresentar outro 
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cenário de políticas em relação à educação. Por muito tempo, a universidade era reservada 

somente a uma parcela da população brasileira, mais precisamente à elite. A necessidade de um 

processo de democratização tornou-se uma realidade, a educação superior deveria ser ofertada 

como bem público, destinada a todos indistintamente. Era preciso que o ensino superior fosse 

inserido no campo dos direitos sociais básicos, tratado como prioridade da sociedade brasileira, 

sendo uma forma de expressão democrática e multicultural, em que se cultiva a liberdade, a 

solidariedade e o respeito às diferenças (BRASIL, 2015). 

Nesse viés, o Ministério de Educação, por meio do documento “A democratização 

e expansão da educação superior no país 2003 – 2014”, descreve que a segunda metade do 

século XX foi marcada por uma expansão sem precedentes da demanda e da oferta de cursos 

de educação superior, ligadas tanto à valorização do saber acadêmico pelo mercado de trabalho 

quanto ao crescimento da importância da pesquisa acadêmica (BRASIL, 2015). O referido 

documento ressalta ainda que, a fim de democratizar o ensino, a partir de 2007, a reordenação 

da educação superior brasileira foi estruturada na forma do Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), cuja meta principal foi a ampliação do acesso 

e a permanência na educação superior, capacitando os discentes com uma formação geral e 

humanista para o domínio de um saber operatório que lhes permitisse a inserção no mercado de 

trabalho. Portanto, as diretrizes desse programa vislumbraram um desenho curricular dos 

cursos, valorizando a flexibilização, a interdisciplinaridade e diversificando as modalidades de 

ensino (UFVJM. PPC-LPI, 2011).  

Nota-se então que, com o Reuni, a proposta foi desenvolver o ensino superior 

público, em todo o sistema educacional da rede federal, desde a expansão do espaço físico, até 

a melhoria em relação às questões pedagógicas, científicas e acadêmicas. Trata-se então de uma 

expansão e interiorização da oferta de educação superior, para reduzir o desequilíbrio no 

desenvolvimento regional e atingir estudantes sem condições de se deslocarem para outras 

regiões.  

Diante dessa contextualização, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, cenário da presente pesquisa, ao participar do REUNI, assume seu compromisso com 

a difusão e reconstrução do conhecimento (UFVJM. PPC-LPI, 2011). As diversas medidas de 

reestruturação apresentadas significaram, naquele momento, um grande esforço institucional, 

dirigido à realização da missão da universidade, em promover a produção do conhecimento e 

reafirmar seu compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania na sociedade 

brasileira.  
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Isso posto, a UFVJM responde favoravelmente ao processo de expansão e consolida 

a oferta dos cursos de licenciaturas. Interessam a este estudo os cursos de Letras, com 

habilitação dupla em Língua Portuguesa e Língua Inglesa implantados em 2012. De acordo com 

o Projeto Político Pedagógico do Curso, a oferta disponibilizada busca suprir as inúmeras 

carências de profissionais docentes das áreas de Língua Portuguesa e suas respectivas 

Literaturas, bem como de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) e suas respectivas Literaturas, 

na região do Vale do Jequitinhonha, carências que são fartamente documentadas por estudos 

especializados (UFVJM. PPC-LPI, 2011). 

 

[...] a carência de profissionais das áreas de Letras justifica a implantação de um curso 

de Letras, nos moldes aqui propostos — isto é, um curso público, gratuito, com dupla 

habilitação acessível não apenas à comunidade de Diamantina, mas a toda a região e ao 

país [...] (UFVJM. PPP-LPI, 2011, p. 11) 

 

 Assim, o curso de Licenciatura em Letras com dupla habilitação tem a função de 

preparar profissionais capacitados para exercerem atividades docentes de qualidade no contexto 

em questão. Segundo o PPC de Letras Português/Inglês, o licenciado pela UFVJM será 

qualificado para o trabalho em instituições educacionais, atuando como professor de Língua 

Portuguesa e de Língua Inglesa, além de suas respectivas literaturas, nos ensinos fundamental 

e médio. A criação deste curso, de acordo com o projeto, justifica-se ainda pela necessidade de 

formar profissionais capazes de atuar, no âmbito de suas habilitações, de maneira prática no 

contexto escolar regional, com o objetivo de amenizar, ao longo de suas carreiras, o nível 

deficitário com que os alunos egressos do Ensino Médio têm chegado ao Ensino Superior. 

Vale ressaltar que, no que se refere especificamente à língua inglesa, a UFVJM, no 

seu projeto político pedagógico, deixa claro que a oferta dessa segunda habilitação atende não 

apenas à grande necessidade decorrente da potencialidade turística da região, mas também a de 

preparar profissionais para atuarem no ensino do idioma em escolas públicas e particulares. 

Outra justificativa apresentada no PPC é que, por meio do ensino da língua estrangeira, será 

permitido ao profissional superar os estereótipos relacionados ao ensino do idioma, 

desenvolvendo uma atitude sem preconceitos em relação às variantes sociais e regionais da 

língua. 

Nesse sentido, a segunda habilitação fornecerá subsídios para que o aluno visualize 

a língua nos processos de integração global e seja multiplicador de aprendizes que possam 

comunicar em âmbito regional, nacional e internacional. A licenciatura em Letras, com 
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habilitações em Língua Materna e Língua Estrangeira Moderna e suas respectivas Literaturas 

leva, portanto, em consideração as necessidades do mercado de trabalho em nível amplo e as 

demandas educacionais específicas da região (UFVJM. PPC-LPI, 2011). 

Além disso, o conhecimento de uma língua estrangeira pode potencializar as 

políticas de internacionalização. Inclusive, no Plano Nacional de Educação - PNE 2011/2020 

um dos desafios destacados é busca da internacionalização no ensino.  Para isso, o processo 

engloba várias diretrizes como: saber fazer o uso das tecnologias de informação e comunicação, 

formar pessoal qualificado, estimular as ações visando à ampliação de intercâmbios 

internacionais, reorganizar as questões curriculares etc (PNE 2011/2020).   

 O próprio PNE 2011/2020 apresenta um conjunto de orientações estipulando metas e 

estratégias específicas em relação ao processo de internacionalização, tais como:  

 

12.12) Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil 

e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 

internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior. 

13.7) Fomentar a formação de consórcios entre universidades públicas de educação 

superior com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de 

desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e 

internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

14.5) Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 

pesquisa e da pós graduação brasileira, incentivando a atuação em rede e o 

fortalecimento de grupos de pesquisa.  

14.6) Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre 

as instituições de ensino, pesquisa e extensão. ( BRASIL, 2012) 

 

Observa-se que a perspectiva apresentada pelo PNE consagra aspectos que 

valorizam a universalização do conhecimento, o fortalecimento da pesquisa, os programas de 

intercâmbio e, num raciocínio lógico, as metas e estratégias que podem fortalecer as políticas 

linguísticas, já que o uso da língua faz parte central para a consolidação das propostas de 

internacionalização. 

 

1.3 Internacionalização educacional: Brasil sem fronteiras 

 

 O desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento é fruto da influência 

mútua de relações sociais, políticas e econômicas. Na educação, a proliferação de interesses 

globais incentivou o desenvolvimento de políticas públicas para estimular o processo de 

internacionalização no ensino superior. 
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Uma das ações do governo para esse fim foi a criação do programa Ciências sem 

Fronteiras (CsF), em 13 de dezembro de 2011, pelo decreto nº 7642. O objetivo é a expansão 

e a internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira, 

através da mobilidade internacional de estudantes e pesquisadores, propiciando ao país 

condições para que estudantes possam ser expostos a realidades culturais, científicas e 

educacionais diferentes (ABREU-E-LIMA et al., 2016). 

No entanto, para a participação no programa, um dos critérios é o conhecimento de 

uma LE. Porém, como já discutido anteriormente pode-se concluir que, no sistema educacional 

brasileiro, ao longo de sua história, há uma desvalorização do ensino de LE, seja por uma 

ausência de políticas ou por políticas equivocadas, ou, até mesmo, por falta de ações concretas 

articuladas com as definições legais (ABREU-E-LIMA et al., 2016).  

Dutra (2016) afirma que a falta de preparação linguística tornou-se evidente 

nacionalmente com o lançamento do programa CsF. “ O nível de proficiência em inglês de um 

número expressivo dos candidatos ao programa não estava adequado às exigências das 

universidades de outros países” (DUTRA et al., 2016 p.151-152). Ao lançar o Programa, um 

grupo de trabalho, formado por diversos professores de línguas, diagnosticou que as 

universidades brasileiras não sabiam quais alunos eram ou não proficientes e não tinham 

condições de atender à demanda do programa. Foi revelado ainda que vários alunos realizavam 

teste de proficiência, gastando dinheiro e tempo, mas sem obter o resultado compatível 

solicitado pelo Programa CsF (ABREU-E-LIMA et al., 2016).  Nota-se então um verdadeiro 

desafio para sua implantação. 

A princípio, a maior parte dos estudantes escolheram Portugal como destino para 

vivenciar a mobilidade acadêmica, já que não exigia a proficiência na língua inglesa. No 

entanto, como a demanda estava exclusiva para o referido país, o governo direcionou as bolsas 

para outros países de língua estrangeira, o que gerou grande impacto, pois poucos alunos 

conseguiram a nota necessária para ingressarem nas universidades do exterior. 

 Assim, para sanar parcialmente esse problema e para oportunizar aos estudantes 

a participação no programa CsF, foi elaborado o programa Inglês sem Fronteiras (IsF), fruto 

de uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Superior 

(SESu) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O 

programa foi desenvolvido com o intuito de proporcionar o ensino da língua inglesa, por meio 

de oferta de cursos a distância e presenciais e a aplicação de testes de proficiência. Atualmente, 
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o programa recebe o nome de Idiomas sem Fronteiras (IsF), por abranger o estudo de outras 

sete línguas além do inglês (MEC, 2012). 

Segundo Abreu-e-Lima et al. (2016), o IsF representa não somente uma 

oportunidade de melhorar a proficiência da língua estudada, mas também uma mudança 

abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do país. 

Acredita-se que, com essa oportunidade de aprender um novo idioma e realizar intercâmbio, o 

aluno, além de ganhar um maior espaço no mercado de trabalho, ampliará ainda o seu 

conhecimento de mundo e de si mesmo.  

Para oferecer diferentes tipos de apoio ao ensino e aprendizagem de LE, ABREU-

E-LIMA et al. 2016 argumentam que o IsF desenvolveu ações específicas, tais como; 

1. Um módulo de aprendizagem de inglês on-line, em que os estudantes tenham acesso a 

materiais para autoestudo;  

2. Um módulo para diagnóstico de nível de proficiência, em que é realizado a oferta de 

testes, como o Toefl (Test of English as a Foreing Language), visando mensurar a 

capacidade linguística dos alunos das universidades brasileiras;  

3. Um módulo de ensino presencial, que se refere aos núcleos nas universidades federais 

que recebem apoio financeiro do governo para ofertar cursos presenciais de línguas. 

   

Buscando incluir-se nesse panorama de internacionalização, a UFVJM 

proporcionou o ensino presencial de LE, por meio do Nucli. O referido núcleo é responsável 

pelo desenvolvimento de projetos de ensino de idiomas dentro da universidade e aborda 

habilidades de compreensão, produção oral, leitura e escrita. 

 Conforme orientações do programa, os discentes em formação docente dos 

cursos de graduação ou pós-graduação, com licenciatura em Letras, são os responsáveis por 

ministrar as aulas realizadas nesse ambiente. Isso significa que essa ação visa fortalecer a 

formação docente na área e auxiliar na conscientização da comunidade de que não basta ser 

proficiente na língua para poder ensiná-la, é preciso ter conhecimento pedagógico (ABREU-E-

LIMA et al., 2016). É, na verdade, uma forma de interação aluno-aluno e professor-aluno, 

pensando no exercício da prática docente e na oportunidade de desenvolver as habilidades 

aprendidas durante o curso de graduação. 
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Vale salientar que a logística das aulas do Programa IsF é diferente daquela de 

cursos livres de idiomas, os quais procuram atender alunos desde o nível inicial até o mais 

avançado. A ideia inicial do programa é dar prioridade àqueles alunos que já demonstram mais 

desenvoltura e proficiência no idioma permitindo que eles consigam o aperfeiçoamento 

necessário para atender às ofertas de intercâmbio. Assim, são oportunizados cursos temáticos 

de carga horária de 16, 32, 48 e 64 horas. 

Nesse viés, o Nucli tem o papel de ofertar cursos que venham atender os anseios da 

comunidade acadêmica, seja para os alunos que pretendem participar do CsF, seja para aqueles 

no âmbito da “Internacionalização em Casa”. De acordo com Abreu-e-Lima et.al (2016), 

internacionalizar em casa diz respeito àqueles alunos que objetivam o aprimoramento das 

habilidades orais, ou que necessitam utilizar a língua estrangeira para algum fim acadêmico 

como; publicar artigos em periódicos que exijam submissões em LE,  ler livros e artigos, 

participar de eventos internacionais, enfim para atender às diversas demandas acadêmicas. 

 A oportunidade ainda favorece o discente em formação docente responsável por 

ministrar as aulas no Nucli já que pode ser considerado um eixo articulador entre a formação 

teórica e prática. Porém, mesmo implementando políticas de internacionalização no ensino 

superior, ainda assim o processo de formação do docente de língua inglesa não recebe o apoio 

que necessita. O próprio programa do CsF, por exemplo, não contempla a participação dos 

acadêmicos do curso de LPI na realização de intercâmbios. Ora, se são eles os responsáveis, 

futuramente, por ministrarem as aulas de língua inglesa no país, por que não lhes dar 

oportunidade de conhecerem outra cultura e de se capacitarem internacionalmente? Esse 

questionamento já foi levantado e está sendo discutido pelas autoridades, de modo que já existe 

um plano de ação que possibilite a participação dos discentes de letras. 

 Rajagopalan (2011) afirma que o ensino de línguas no país, quer seja da língua 

materna, quer seja da língua estrangeira, tem que ser colocado, antes de mais nada, no contexto 

da macropolítica do país. O autor, em uma outra obra, considera ainda que o ensino de línguas 

faz parte da construção de uma nação e que ela foi e sempre será parte integral da política 

linguística de um país soberano (RAJAGOPALAN, 2013). 

Nesse contexto, a discussão apresentada neste capítulo é base para entender por que 

a habilidade oral é uma preocupação geral, de discentes e docentes, nos cursos de Letras com 

dupla habilitação. Lima (2009) apresenta um diálogo entre professores de línguas e especialistas 

da área que demonstra que independentemente dos métodos e das abordagens usadas nos cursos 
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de formação, a grande parte dos departamentos, principalmente os que oferecem dupla 

habilitação, tem falhado na preparação dos futuros docentes. Consequentemente, formam 

profissionais inseguros, inexperientes, sem (ou com pouca) fluência na língua inglesa (LIMA, 

2009 p.10). 

Portanto, certas ações podem colaborar para sanar falhas na formação, seja por parte 

de reajuste no projeto político do curso ou por parte do próprio discente em formação. O ponto 

chave abordado nesta pesquisa é relacionado aos aspectos da pronúncia do inglês, que fazem 

parte da competência linguística comunicativa, mas que não são destaques dentro do PPC de 

LPI da UFVJM, conforme apontamos na seção 4.1. A inteligibilidade na pronúncia é uma 

proposta alternativa de abordagem teórica, que pode ser apresentada no curso em disciplina 

específica, como, por exemplo, de Fonética e Fonologia, de maneira multidisciplinar, ou por 

meio extracurricular. O Nucli, por exemplo, pode ser considerado como uma oportunidade 

extraclasse para que os discentes desenvolvam esse conhecimento, trata-se de uma busca 

autônoma de saberes que são importantes no próprio processo de formação e futuramente na 

prática.  
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2 A FONÉTICA E FONOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

2.1 Formação inicial do docente de Língua Inglesa 

 

A formação de docentes em língua inglesa, preparação que os graduandos adquirem 

nos cursos de licenciatura em universidades, tem demonstrado ser um tema relevante para 

investigação (CELANI, 2000; GIMENEZ, 2004). De acordo com Gimenez (2004), esse 

processo é um período especial, pois “é o momento em que a base de conhecimentos começa a 

ser estabelecida, através de um conjunto de atividades” (GIMENEZ, 2004 p.173). 

Em se tratando de formação, como já foi mencionado ao longo deste trabalho, 

muitos discentes, durante o processo de formação docente, possuem uma grande expectativa 

comum de que, ao ingressarem no curso de Letras, eles serão capazes de obterem a fluência na 

língua estrangeira estudada. Tal afirmação pode ser percebida por meio de conversas informais 

com alunos do curso de Letras Português/Inglês que acreditam que esse curso é a chave para 

aprendizagem do idioma e para o desenvolvimento de habilidades necessárias para se tornarem 

docentes.  

Porém, estudos como de Cruz (2009) consideram que essa é uma visão simplista 

dos discentes, já que o currículo (e não apenas as disciplinas) de um curso de graduação é 

bastante abrangente, configurando uma formação tanto linguística quanto pedagógica. Cabe ao 

discente desenvolver uma postura perspicaz e responsabilizar-se pelos seus conhecimentos 

numa perspectiva autônoma. 

No entendimento de  Holec (1981), a autonomia está relacionada “à necessidade de 

desenvolver a liberdade do indivíduo desenvolvendo as habilidades que lhe permitirão agir de 

forma mais responsável na gestão dos assuntos da sociedade em que vive" (HOLEC, 1981, p.1). 

Para o autor, na perspectiva da formação educacional, é preciso impulsionar a discussão sobre 

os benefícios decorrentes de uma atitude autônoma por parte dos aprendizes, uma vez que é 

uma habilidade de assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem e formação. Como 

exemplo, cabe mencionar as falhas na elaboração dos currículos de formação, pois muitas vezes 

é impossível contemplar várias disciplinas específicas consideradas importantes na formação, 

contudo o aprendiz deve responsabilizar-se em buscar tais conhecimentos com intuito de se 

tornar um profissional de excelência. 
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Freire (1996) também discute sobre a autonomia e afirma que se trata do 

amadurecimento construído por meio das experiências vividas dia a dia. Em suma, a partir dos 

conceitos, depreende-se que a autonomia não quer dizer que o professor perde a sua função no 

processo de ensino aprendizagem. Pelo contrário, a ação docente é algo fundamental para que 

os alunos adquiram a capacidade de serem autônomos.   

Nesse sentido, Almeida Filho (2000) afirma que uma das causas das crises do curso 

de Letras refere-se à estagnação dos currículos que não conseguem acompanhar as novas 

demandas da vida contemporânea dos profissionais da área da linguagem. A era da globalização 

requer práticas docentes inovadoras, com competências em todas as habilidades de ensino da 

língua. Esse é, portanto, mais um motivo para estimular a autonomia dos discentes em formação 

docente para que sejam capazes de identificar lacunas no processo de formação.   

Vale ressaltar que o propósito da modalidade de licenciatura seja sempre à de 

formar educadores. Moita Lopes (1996) esclarece que a formação de professores de língua 

estrangeira que se necessita hoje não é de um técnico, competente no uso de modelos e 

conhecedor e aplicador de regras gramaticais, com proficiência na língua estrangeira igual a de 

um falante nativo. Espera-se, porém, um profissional reflexivo, aberto que se preocupa com a 

produção do ensino e que realimenta o seu conhecimento cotidianamente. De fato, é esse o 

pensamento que esta investigação compartilha: o sujeito que reflete sobre a sua prática busca 

aperfeiçoar se constantemente, ou seja, além de aprender a teoria, o professor reflexivo vai 

conquistar conhecimentos para ser capaz de articulá-los à prática. 

 Nesse sentido, é pertinente o posicionamento de Leffa (2001) ao considerar que há 

uma diferença entre treinar e formar e, a partir dessa diferença, entender que é fundamental 

formar o professor e não apenas treiná-lo. Segundo o referido autor, o treinamento está 

relacionado com o ensinar técnicas e estratégias. Nesse modelo, o profissional primeiro domina 

habilidades para, posteriormente, reproduzir mecanicamente em sala de aula, sem qualquer 

preocupação com sua fundamentação teórica.  Quando se fala em treinamento, o professor é 

visto como um robô que precisa ser programado para agir de determinada maneira em 

determinada situação (LEFFA, 2001).  

Por outro lado, a concepção de formação é diferente, pois busca a reflexão e o 

motivo por que uma ação é realizada da maneira que é realizada. Para Leffa (2001), a formação 

de professores é entendida como uma preparação mais complexa do professor em que, além do 

conhecimento adquirido, o conhecimento experimental é levado em consideração. Para melhor 

entendimento, o autor ainda explica a diferença entre formação e treinamento: 
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Formação, por ser um processo contínuo, é representada por um círculo, onde 

a iniciação pode dar-se em qualquer um dos três pontos. Começando pela teoria, 

que podemos definir também como conhecimento recebido, vai se para a 

prática, que é o conhecimento experimental, ou experiencial, e chega-se à 

reflexão, que, por sua vez, realimenta a teoria, iniciando um novo ciclo. O 

treinamento já segue uma linha horizontal, serial e sequencial, onde não há 

retorno; inicia e termina com a prática ( LEFFA, 2001 p.03) 

 

 Leffa (2001) produziu um organograma tal como disponibilizado na figura a seguir,  

que demonstra a diferença entre formação e treinamento:      

                                

Figura 1- Formação x Treinamento 

                                                              
Fonte: Leffa, 2001 p.356 

 

A análise da figura 1 leva à compreensão de que, durante a graduação, deve-se 

estabelecer um processo formativo, uma vez que, mesmo com a conclusão do curso, a arte de 

construir conhecimento precisa perdurar. De forma geral, entende-se que a teoria adquirida na 

graduação é a base para sustentar a prática que será aperfeiçoada por meio das experiências 

cotidianas e, consequentemente as ações desenvolvidas serão reavaliadas através do processo 

reflexivo. Em se tratando do professor de línguas, ao encaixá-lo nesse círculo, subentende-se 

que uma vez adquirida a teoria e o conhecimento da língua, se o docente não mantiver a prática 
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constante, ele poderá perder as bases adquiridas na graduação e, por conseguinte, não 

estabelecerá uma reflexão de suas ações, não permitindo a execução do ciclo formativo.  

 As proposições de Almeida Filho (2000) acerca da formação docente e da 

organização curricular dos cursos de formação visam ao fortalecimento da necessidade da oferta 

de condições para que os discentes possam desenvolver as competências inerentes à profissão. 

Para isso, o autor considera que uma reforma curricular nos estudos da linguagem deveria 

minimamente cobrir esses campos através de disciplinas, enfoques e procedimentos em uma 

busca de formação inicial, que segundo o autor, é quase sempre incompleta (ALMEIDA 

FILHO, 2000 p.44).  

Além disso, não discordando de Almeida Filho em relação à reforma curricular, é 

importante ressaltar que a responsabilidade da formação deve ser impelida ao próprio discente, 

uma vez que ele é parte da comunidade acadêmica e pode buscar conhecimentos nas diversas 

oportunidades de ensino fornecido pela universidade. Como exemplo, vale ressaltar que, se em 

um determinado curso ou uma disciplina não é ofertada, a universidade pode oferecer 

alternativas de suprir esse leque, através de palestras, simpósio, fóruns, cursos temporários etc. 

Então, cabe ao discente desfrutar dessas oportunidades para agregar conhecimentos. Na 

perspectiva de Leffa (2001), isso seria formação. 

Esse ponto de vista vai ao encontro da ideia de Almeida Filho (2001), uma vez que 

o autor acredita que a formação do professor não acontece somente nos bancos da universidade. 

Entende-se que o papel da universidade e dos formadores de professores é construir uma base 

que dê sustentação ao futuro docente, visto que a verdadeira formação envolve também a prática 

e a experiência.  

Em termos de formação docente, aqueles que cursam as licenciaturas sempre 

buscam uma receita detalhada para se tornar um excelente profissional. Porém, a discussão 

desse trabalho não pretende determinar ou estabelecer um padrão de professor de inglês 

perfeito, uma vez que cada docente possui a sua marca, a sua identidade e a sua maneira de 

exercer a profissão. Além disso, cada curso possui seu currículo próprio, o que leva a concluir 

que sempre haverá profissionais distintos. Ressalta-se que o fundamental é formar profissionais 

que saibam atuar de forma autônoma, que saibam problematizar e refletir sobre as suas práticas.  

Sobre essa questão é interessante pontuar que Gauthier (2006) apresenta o seguinte 

questionamento “O que precisa saber um professor? “O que deveria saber todo aquele que 

planeja exercer esse ofício? ” Vários pesquisadores juntam esforços para encontrar respostas a 
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essas perguntas. Para Tardif  (2002, p.60),  o entendimento de “saber” está relacionado com um 

conjunto de ideias que  engloba  os  conhecimentos,  as  habilidades  e  as  atitudes  dos docentes, 

em outras palavras,  é o saber ser e saber fazer. O   autor   ainda   classifica   os   saberes docentes   

em:   saberes pedagógicos, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais e 

saberes da formação profissional. 

Gauthier (2006), assim como Tardif (2002), também propõe algumas categorias de 

conhecimentos que os professores necessitam desenvolver durante a formação: saberes 

disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação, saberes da tradição 

pedagógica, saberes experienciais, saberes da ação pedagógica.  

 Em linhas gerais, explicitando brevemente tais saberes, depreende-se que o saber 

disciplinar engloba o conhecimento sobre o assunto, o conteúdo a ser ensinado. Os saberes 

curriculares compreendem o conhecimento dos professores sobre o currículo organizado pela 

escola, os projetos pedagógicos. Em relação aos saberes das ciências da educação, entende-se 

que é o conhecimento sobre o sistema educacional como um todo, saber o que é um conselho 

de classe, saber diferenciar um plano de aula de um plano de ensino. O saber da tradição 

pedagógica é o conhecimento implícito da representação escolar que cada um tem sem mesmo 

ter frequentado uma escola. Por sua vez, o saber experiencial e o saber da ação pedagógica 

revelam, respectivamente, as facetas do que é ser professor e as ações experienciais 

desenvolvidos pelos próprios professores no exercício de suas funções e por meio de suas 

práticas pedagógicas.  

Todos esses saberes representam as características que um professor precisa obter 

durante a sua atuação profissional. No caso específico do professor de língua inglesa, Almeida 

Filho (1993) também estabelece um conjunto de competências mínimas para desenvolver um 

bom profissional. O referido autor argumenta que essas habilidades são responsáveis pela 

conexão entre o mundo das ideias, referentes às teorias e às abordagens de ensinar e de aprender 

um idioma. Ao explicar cada competência, percebe-se que elas estão bem articuladas com as 

categorias de saberes apresentadas por Gauthier (2006). 

Essa abordagem é importante para entender que do professor de língua estrangeira, 

ao exercer a sua profissão, é exigida uma busca constante de aperfeiçoamento, capacitação e 

reflexão para reunir as competências apresentadas.  Almeida Filho (2004) salienta que, quando 

um professor se coloca no lugar e momento de ensinar, um “aglomerado de conhecimentos 

informais anteriormente construídos”, o qual abarca desde percepções, intuições, memórias, 

sacadas, imagens e crenças até pressupostos teóricos explícitos, são colocados a serviços para 
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promover a ação de ensinar, embasando todas as suas tomadas de decisões (ALMEIDA FILHO, 

2004, p.09). Neste estudo, entende-se que as competências oferecem benefícios significativos 

para a prática docente, isto é, aquele professor que busca refletir sobre suas próprias 

capacidades, buscando equilibrá-las de modo que desenvolva todas razoavelmente, terá uma 

projeção profissional mais satisfatória do que aqueles que não se importam em sanar suas 

dificuldades. Portanto, depreende-se que as competências devem ser estudadas e aperfeiçoadas. 

 

2.2 Competências do professor de língua estrangeira 

 

Ao tratar de competência no âmbito educacional, Perrenoud (2000) explica que o 

termo está relacionado com a capacidade de o sujeito de agir eficazmente em um determinado 

tipo de situação, podendo se apoiar em conhecimentos, sem, contudo, limitar-se a eles. É a 

faculdade de mobilizar recursos cognitivos, saberes, habilidades e informações, trabalhando a 

ética e o compromisso social para solucionar, com pontencialidade, uma série de situações 

(PERRENOUD, 2000). Tais capacidades podem ser adquiridas ao longo dos anos e moldadas 

de acordo com as necessidades. No âmbito do ensino de línguas, Almeida Filho (1993) 

argumenta que a competência pode ser definida como o conjunto de habilidades que um 

indivíduo possui e expressa através das suas ações.  

Dessa maneira, para desenvolver o ensino profissionalmente, Almeida Filho (1993) 

dispõe de cinco competências que irá traçar o perfil do professor de LE, a saber:  

 

● Competência implícita:  corresponde a maneira própria do professor 

aprendidas ao longo da vida. Almeida Filho (1993) argumenta que é a 

habilidade mais básica de todas, constituída por um agir espontâneo, 

baseado em intuições, crenças e experiências.  

 

● Competência Linguística Comunicativa: é a capacidade de conhecer a 

estrutura e funcionamento da língua-alvo. Essa habilidade implica a junção 

dos conceitos de competência linguística (conhecimentos que o professor 

tem da gramática implícita e explícita) e de competência comunicativa 

(capacidade de uso da LE), possibilitando ao professor operar em situações 

da língua-alvo, ao enfocar a língua que se sabe e se pode usar. 
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● Competência Teórica: é aquela desenvolvida por meio dos escritos, das 

pesquisas, das fundamentações teóricas. Tal competência “requer que se 

saiba explicar por meio de termos e teorizações explícitas e articuladas 

como se dá o processo de ensinar e aprender língua(s)” (ALMEIDA FILHO, 

2004, P.13). 

 

● Competência Aplicada: está relacionada com capacidade de o professor 

articular a prática à teoria. É o saber agir na prática pedagogicamente diante 

situações adversas, utilizando do conhecimento técnico e formal adquiridos 

por meio da teoria e utilizando ainda os conhecimentos informais e pessoais.  

 

● Competência Profissional: essa habilidade é  “[...] capaz de fazê-lo [o 

professor] conhecer seus deveres, potencial e importância social no 

exercício do magistério na área de ensino de línguas” (ALMEIDA FILHO, 

1993, p.21). É a responsabilidade da profissão, do dever ser profissional.   

 

A discussão proposta por Almeida Filho (1993, 2004) reafirma a ideia de que, para 

ensinar, o professor necessita no mínimo de duas competências, sendo elas a competência 

linguística-comunicativa e a implícita. Com a primeira, o professor é capaz de transmitir o que 

se sabe da língua alvo, envolvendo os aprendizes a produzirem o idioma e, com a segunda 

competência, o professor será hábil a usar das suas intuições, crenças e entendimentos para 

produzir o ensino da língua.  

 Este estudo considera que a competência teórica também deve ser colocada como 

um item mínimo para a formação do professor, uma vez que, ao se tratar do estudo de línguas, 

mais especificamente da Fonética e Fonologia, o ponto de vista aqui defendido é de que o 

educador precisa entender como os sons são articulados dentro do idioma a ser estudado. A 

competência teórica, uma vez articulada à competência linguística, permitirá ao docente saber 

explicar de modo consciente o processo de aquisição da língua.  Como apresentado por Leffa 

(2001), a teoria é o suporte para se obter segurança no momento da prática. No tópico que se 

segue, serão apresentadas algumas razões que justificam esse ponto de vista. 
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2.3 Competência Linguística: Fonética e Fonologia na formação docente 

  

A competência linguística, segundo Almeida Filho (2008), é a habilidade de fazer 

uso de componentes que estão articulados à língua, tais como competência gramatical, lexical, 

fonológica, semântica, ortográfica e ortoépica. Para esta pesquisa, será considerado o 

componente fonológico, uma vez que a discussão apresentada gira em torno da abordagem de 

aspectos sonoros da língua inglesa durante o processo de formação inicial do docente. 

Compreende-se que o estudo da pronúncia tem suas bases teóricas em dois campos 

da Linguística: a Fonética e a Fonologia. Resumidamente, Cristófaro Silva (2002) afirma que 

“a Fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição 

dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana” 

(CRISTÓFARO SILVA, 2002, p.23). A autora descreve que, na Fonética, existem outras áreas 

de conhecimento envolvidas que são: a articulatória, responsável pelo estudo da fala do ponto 

de vista fisiológico e articulatório; a auditiva que está relacionada com o estudo da percepção 

da fala, e a acústica que compreende o estudo das propriedades físicas dos sons.  

Dentro do estudo dos sons da fala, há ainda a Fonologia, cujo objeto de estudo é 

compreender tanto o funcionamento dos fonemas das línguas (CAVALIERE, 2005), bem como 

esses fonemas se organizam em estruturas mais complexas. De acordo com Cavaliere (2005), 

o objetivo da análise fonológica é definir quais sons têm valor distintivo. 

Nesse sentido, a Fonética e a Fonologia são disciplinas relevantes durante a 

formação do professor de línguas, uma vez que a finalidade de ambas é compreender como os 

sons da língua são produzidos e interpretados. Esse conhecimento permite que o docente 

exponha aos aprendizes os mecanismos de produção da fala, o inventário e produção dos 

fonemas, bem como aspectos da linguagem essenciais para efetivar a comunicação inteligível. 

No que tange especificamente a formação de professores de língua inglesa, Mussalim (2001) 

explica a importância de conhecer o sistema fonológico: 

 

Observando os sistemas fonológicos das línguas envolvidas, o professor de 

língua estrangeira pode resolver os problemas de interferência, desenvolvendo 

estratégias que auxiliem o estudante a superar a tendência de transpor o sistema 

fônico de sua língua materna para a língua estrangeira. Se o professor 

desconhece os sistemas fonológicos da língua estrangeira e daquela do 

estudante, então o ensino desse professor será pouco proveitoso (MUSSALIM, 

2001, p. 151) 
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 Norris e Ortega (2000) afirmam que a instrução focalizada da segunda língua 

provoca grandes ganhos, já que os tipos explícitos de instrução são mais efetivos e duráveis do 

que os tipos implícitos (NORRIS; ORTEGA, 2000, p. 417). Fica claro, portanto, que, ao estudar 

o sistema sonoro de uma língua, a ideia não é impor que o falante obtenha uma pronúncia 

idêntica à de um nativo, como há muito tempo foi defendido, mas sim capacitá-lo a desenvolver 

aspectos da competência linguístico-comunicativa de modo a usar e ensinar a língua. Essa 

crença de alcançar a pronúncia igual ao do nativo tem relação com a trajetória histórica global 

e das mudanças metodológicas no ensino de língua estrangeira. É o que será discutido no tópico 

seguinte. 

 

2.4 Um percurso histórico sobre o ensino da pronúncia 

 

Normalmente, os professores de LE se mostram inseguros quanto ao ensino da 

pronúncia do idioma que ministram. Essa afirmação tem como base as ideias de Roach (2000), 

já que o autor pontua que o ensino da pronúncia nem sempre foi popular entre os professores e 

teóricos de ensino e aprendizagem de línguas. Sobre esse mesmo assunto, ressalta-se o 

posicionamento de Walker (2010), que argumenta que, quando havia alguma manifestação ao 

tratar da pronúncia da língua inglesa, essa normalmente resumia-se aos padrões Received 

Pronunciation (RP) e General American (GA), que correspondem respectivamente às 

pronúncias britânica e americana. Naquela perspectiva qualquer outra variação de pronúncia 

diferente daquelas era considerada incorreta.   

Celce-Murcia et. al (1996) explicam que, ao longo da história do ensino de 

pronúncia, duas abordagens gerais foram desenvolvidas:  a primeira, denominada Abordagem 

de Imitação Intuitiva (Intuitive-Imitative Approach), que se refere à capacidade dos alunos de 

ouvir e imitar os ritmos e sons da língua-alvo sem a intervenção de nenhuma informação 

explícita;  a segunda, denominada Linguística-Analítica (Analytic-Linguistic Approach), que  

utiliza informações e ferramentas tais como o alfabeto fonético, descrições articulatórias e 

orientações para melhor percepção das habilidades orais (listening e speaking).  

Para melhor compreender esse contexto, Celce-Murcia et. al. (1996) esboçam uma 

trajetória geral sobre vários métodos de ensino de línguas no século XX. Os autores 

argumentam que, em métodos como Gramática-Tradução, pouco se considerava o ensino da 
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pronúncia, visto que o interesse naquele momento era traduzir livros e documentos, e para 

estabelecer relativamente algum diálogo. No Método Direto, a pronúncia obteve certo destaque 

ao ser ensinada através da Abordagem de Imitação Intuitiva, uma vez que a ideia era alcançar 

a pronúncia como a do nativo, nesse período a técnica destacada era a imitação. No método 

naturalístico, a proposta era alcançar o domínio da língua de maneira natural, por isso as 

habilidades de compreensão e produção eram enfatizadas. Assim, o método considerava que 

com o listening e o speaking os alunos teriam a oportunidade de internalizar o sistema fonético 

da língua-alvo e posteriormente, ao produzir a fala, a pronúncia estaria apropriada, apesar de 

nunca terem recebido instrução explícita de pronúncia. 

 Segundo a trajetória apresentada por Celce-Murcia et. al (1996), só após o 

Movimento de Reforma (Reform Movement) no ensino de línguas é que apareceram as 

principais contribuições respaldadas por estudos mais estritamente linguísticos ou analíticos 

para o ensino de pronúncia.  Segundo Richard e Rodgers (1998), o Movimento de Reforma 

reunia ideias de reformadores que defendiam as seguintes noções e práticas: 

 

● a forma oral de uma língua tinha prioridade e deveria ser ensinada no início; 

● as questões da fonética deveriam ser aplicadas ao ensino de línguas estrangeiras e na 

formação docente; 

● os professores deveriam ter treinamento consistente em Fonética; 

● os aprendizes deveriam ouvir antes de ver a língua escrita; 

● as palavras deveriam ser ensinadas de forma contextualizada; 

● a gramática deveria ser ensinada indutivamente; 

● a tradução deveria ser evitada. 

 

A partir do Movimento, em 1886, a Associação Internacional de Fonética 

desenvolveu o Alfabeto Internacional de Fonética/International Phonetic Alphabet (IPA). Os 

anos de 1940 e 1950 foram marcados pelo surgimento do Audiolinguismo (Audiolingualism), 

nos Estados Unidos, e da Abordagem Oral (Oral Approach), no Reino Unido (RAMOS, 2014). 

Ramos (2014) argumenta que, em ambas as abordagens, a pronúncia desenvolve 

função importante e é ensinada de forma explícita desde o primeiro dia de aula. Assim como 
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na Abordagem Direta, o modelo do som que os alunos deviam imitar ou repetir era produzido 

pelo professor ou por gravações em cassete. A diferença é que, junto com isso, o professor faz 

uso de informações oriundas da Fonética, tais como transcrições ou tabelas fonéticas para 

ilustrar os sons. 

Segundo Barbosa (2011), esse período coincidiu com as manifestações da corrente 

estruturalista, que buscava explicar as estruturas da língua por meio de analogias. Logo, a 

pronúncia deveria ter, como modelo, o falante nativo. Decorrente disso, volta-se à proposta do 

Método Direto, o qual privilegiava os professores nativos. O professor, dentro desse paradigma, 

cria uma outra identidade ao repudiar qualquer pronúncia não semelhante a do nativo, e 

estabelecendo-a como incorreta.  

Ao longo da história, com o advento dos anos 1960, veio a Abordagem Cognitiva 

em que se dava “ênfase na gramática e no léxico em detrimento da pronúncia, pois, de acordo 

com seus seguidores, a pronúncia como a de falantes nativos é um objetivo quimérico e não 

pode ser alcançada” (SCOVEL, 1969 apud RAMOS, 2014 p.3).  

Nota-se que, por muito tempo, a pronúncia era trabalhada de forma que o aprendiz 

fosse capaz de falar igual ao nativo. A partir do surgimento da Abordagem Comunicativa, em 

meados dos anos 80, é que surgiu um novo direcionamento em relação ao ensino da pronúncia. 

De acordo com Barbosa (2011), foi um período de muitas críticas e polêmicas, pois a pronúncia 

tinha um tratamento diferenciado daqueles previstos pelos Métodos Audiolingual e Direto, já 

que o objetivo passou a ser alcançar a inteligibilidade, com intuito de estabelecer a comunicação 

efetiva entre os falantes da língua.  Segundo Celce-Murcia (1996), o propósito do ensino da 

pronúncia era:  

 

[...] não é fazer os aprendizes imitarem os sons dos falantes nativos do inglês. Com 

exceção de alguns poucos alunos motivados e com esse tipo de dom, buscar esse tipo 

de pronúncia constitui-se em um objetivo totalmente irrealista. Por isso, um objetivo 

mais realista e menos ambicioso deve ter como foco fazer com que o aprendiz saia do 

nível limiar a fim de que sua pronúncia não prejudique a habilidade de se comunicar. 

CELCE-MURCIA (1996, p.8) 

 

 Entende-se, então, que os estudos sobre a inteligibilidade destacam que os 

falantes devem se expressar/comunicar sem serem estereotipados como falantes incorretos. 

Com a Abordagem Comunicativa, desmistifica-se o critério de performance da pronúncia 

perfeita e permite a fluidez da fala e a negociação do processo interacional. 
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De modo geral, a Abordagem Comunicativa permitiu a inovação no ensino 

aprendizagem de línguas ao proporcionar a utilização da fonética como uma ferramenta no 

ensino de uma LE. As premissas de Celce-Murcia et al.(1996) consideram que o conhecimento 

em níveis segmentares e suprassegmentais precisa ser integrado com atividades comunicativas 

de nível mais amplo em que falantes e ouvintes se envolvam em um processo de troca de 

informações significativas. Isso porque, ao ter como objetivo uma a pronúncia inteligível entre 

os aprendizes do novo idioma, a integração de teorias ligadas à pronúncia volta a ser 

apresentada, trabalhando-se os sons, seu modo de produção, a sua representação e 

características de sua articulação, o que, em tese, contribui para o aprendizado.  

Nessa mesma perspectiva, Norris e Ortega (2000) afirmam que a instrução explícita 

é mais efetiva e mais duradoura que as abordagens implícitas, permitindo maiores competências 

ao futuro docente. Entretanto, vale mencionar que, a partir de algumas leituras como de 

Hirakawa (2007) percebe-se que, a abordagem comunicativa era considerada como a método 

de marginalização do ensino e aprendizagem da fonética, devido ao fato de desconstruir a ideia 

da necessidade de uma pronúncia ideal. Vale salientar que o entendimento que se tem neste 

trabalho é que essa abordagem proporcionou a romper mitos e crenças arraigados no processo 

de ensino e aprendizagem da pronúncia. 

 

2.5 O Inglês como Língua Internacional  

 

Segundo Mckay (2002), a maioria das pessoas concorda e entende a posição do 

inglês como uma língua internacional. Para a autora, a língua inglesa alcançou essa condição 

não por causa do crescimento do número de falantes nativos, mas sim por causa do crescimento 

do número de indivíduos que são solicitados a adquiri-la, a fim de possuírem um idioma 

adicional. O inglês também é designado como língua franca que, segundo Seidlhofer (2005, p. 

339), é “a way of referring to communication in English between speakers with different first 

languages4”, ou seja, uma maneira de se referir à comunicação em inglês entre os falantes de 

diferentes primeira línguas.  

Outra denominação é do inglês como língua global. David Crystal, em seu livro 

publicado em 1997, “English as a Global Language”, e, depois, com uma segunda edição em 

                                                 
4 modo de se referir à comunicação em Inglês entre falantes com diferentes primeira línguas 
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2003, foi quem tornou o termo “língua global” relativamente comum. O autor explica que esse 

termo significa que “uma língua atinge um status genuinamente global quando ela desenvolve 

um papel especial que é reconhecido em todos os países” (CRYSTAL, 2003, p.3).  

Com essa ideia de amplitude do reconhecimento do inglês, Neto (2006) argumenta 

que as razões pelas quais a língua inglesa ocupa essa posição de destaque no cenário 

internacional segue uma relação histórica devido à expansão dela pelo mundo e, principalmente, 

devido ao crescimento do império britânico e, em seguida, a do americano. Além disso, Neto 

(2006) discute que, por causa da globalização, a evolução tecnológica, a internacionalização 

educacional, o estreitamento das relações econômicas mundiais, dentre outros fatores, a 

necessidade de se aprender a língua inglesa tornou-se demasiadamente importante e 

indispensável. Por fim, além da língua inglesa ser considerada a língua da globalização, tem-se 

um processo de aceleração recíproco entre elas: “...a disponibilidade do inglês como língua 

global está acelerando a globalização por outro lado, a globalização está acelerando o uso do 

inglês” (GRADDOL, 2006, p.22). 

Em meio a essa expansão, McKay (2003) considera que o inglês passou por um 

processo de desnacionalização e assumiu a condição de língua internacional, não sendo mais 

de posse privativa dos falantes nativos e, consequentemente, não podendo esses delimitarem as 

regras e padrões de aceitabilidade a respeito do idioma. Na mesma perspectiva, Jenkins (2000) 

considera que já não é conveniente classificar os falantes de inglês em nativos ou não-nativos, 

pois o conceito de inglês como língua internacional é incompatível com tal classificação. 

Entende-se por inglês como língua internacional aquela utilizada por indivíduos de diferentes 

nações para se comunicarem entre si (SMITH, 1976 p.38; apud NETO, 2006 p. 15). Trata-se, 

assim, de uma ferramenta significativa que permite a comunicação entre diversos povos. 

Como língua internacional, entender como a língua inglesa é ensinada torna-se um 

aspecto importante, tanto para o enfoque em sala de aula, como para a abordagem linguística 

que o professor irá exercer. Assim, vale explicar as diferenças entre inglês como língua 

estrangeira e inglês como segunda língua. De acordo com o glossário desenvolvido por Almeida 

Filho, GLOSSA5, segunda língua é considerada aquela que circunda em um ambiente e que é 

aprendida após aquisição da língua materna, como uma alternativa de ferramenta para 

                                                 

5
 (http://glossario.sala.org.br) 

 

http://glossario.sala.org.br/
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comunicação. Por sua vez, língua estrangeira é considerada aquela que não se tem como língua 

corrente no país e que normalmente está presente em ambientes formais escolares de ensino, 

por meio de cursos divididos em etapas ou níveis de competências a serem alcançados. Neste 

trabalho, portanto, foi utilizado o termo língua estrangeira, pois é como o inglês é considerado 

no Brasil. 

A ideia é levantar considerações sobre as teorias que envolvem o ensino da 

pronúncia e demonstrar a funcionalidade da inteligibilidade, já que como uma língua 

internacional, em que a grande maioria das interações tenderá cada vez mais a ocorrer entre 

falantes de várias nacionalidades, considera-se que a dimensão da inteligibilidade deva ser 

avaliada com acuidade no momento do ensino-aprendizagem do referido idioma.  

 

2.6  Inteligibilidade na pronúncia como prática de ensino 

 

Bauer e Alves (2011) argumentam sobre a importância da Fonética e Fonologia no 

ensino da pronúncia do inglês. Segundo os autores, um ponto categórico no ensino dos aspectos 

fonético-fonológicos está relacionado à necessidade de definir quais problemas linguísticos 

ocorrem quando se pensa em constituir metas para ensinar a pronúncia. Segundo Bauer e Alves 

(2011), para uma comunicabilidade e inteligibilidade eficaz dos alunos, é preciso que sejam 

estabelecidas metas alcançáveis que propiciem o aperfeiçoamento das habilidades 

comunicativas, bem como o desenvolvimento de autoconfiança do aprendiz, permitindo a 

produção da comunicação inteligível. Para tanto, são necessários vários passos metodológico-

pedagógicos que direcionam o docente a entender os aspectos que envolvem a inteligibilidade. 

Daí um fator que vai ao encontro das ideias discutidas anteriormente em relação à formação 

docente. 

De acordo com Pennington (1996), ao ensinar pronúncia, devem-se ter três 

conhecimentos em mente para atingir com êxito tal processo, na seguinte ordem: 

inteligibilidade, fluência e acurácia. Vale ressaltar que, segundo Kenworthy (1987), a 

inteligibilidade trata da produção sonora da fala em que é permitido que o ouvinte seja capaz 

de conectar o som escutado às características do som de um falante nativo e assim permitir o 
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entendimento, ou seja, “(…) being understood by a listener at a given time in a given situation”6 

(KENWORTHY, 1987, p. 13)  

Nessa perspectiva, o falante estrangeiro não precisa falar igual ao nativo, mas 

produzir os sons semelhantes de forma que não gerem dúvidas quanto ao significado lexical. 

Para o autor, quanto maior o número de palavras um ouvinte conseguir entender por um falante, 

mais inteligível ele é considerado. Já a fluência está relacionada com a facilidade do falante em 

articular os sons e a acurácia diz respeito à precisão fonética do que está sendo dito.  

Por sua vez, Jenkins (2000 p.78) defende a questão da inteligibilidade como a 

“habilidade de produzir e receber formas fonológicas”. Segundo a autora, a maior parte dos 

problemas de comunicação orais enfrentados por aprendizes da língua inglesa encontram-se no 

nível segmental (que está relacionado com as características articulatórias dos fones) ou 

suprassegmental (que está relacionado com à produção da melodia, acento, ritmo, dentre 

outros). Portanto, a qualidade da produção e da recepção dos sons conduzirá o falante e o 

ouvinte a estabelecerem uma pronúncia inteligível de maneira que não se afete a comunicação. 

Jenkins (2000) considera que há uma grande relevância no ensino da pronúncia da 

língua inglesa tendo como fim a utilização do inglês como língua internacional ou inglês como 

língua franca. Segundo a autora, ensinar a falar igual a um nativo pode ser frustrante para o 

aprendiz, pois nem sempre ele conseguirá garantir a comunicação necessária em uma 

determinada situação.  

Em geral, os aprendizes buscam uma pronúncia que iguala a do nativo, pois por 

muito tempo os métodos de ensino propunham essa meta. Miranda (2007, p.4) esclarece que “a 

maioria dos aprendizes de inglês acaba vendo no falante nativo o referencial de sucesso, a 

confirmação de que eles de fato aprenderam a língua, ou sua meta final”. Talvez essa seja uma 

crença arraigada, pois Miranda (2007, p.2) ainda acrescenta que “erramos quando alvejamos 

aquilo que é inatingível, que, neste caso, seria o falar como um nativo da língua”. 

 Todo esse contexto do inglês como língua internacional foi discutido e estudado 

por diversos autores. Por enfatizar o aspecto comunicativo da língua, Jenkins (2000) elaborou 

uma lista de itens fonéticos, denominada Lingua Franca Core, que trata de pontos essenciais 

                                                 

6
 Ser entendido por um ouvinte em um dado momento em uma dada situação.  
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para que aconteça uma comunicação efetiva. Esses aspectos foram obtidos por meio de 

observações e experimentos de falantes não nativos em inglês que Jenkins desenvolveu ao 

longo de anos, a fim de encontrar elementos que garantam o entendimento mútuo entre os 

falantes. Assim, em uma releitura, Neto (2006) apresenta tais fenômenos fonológicos que 

afetam a inteligibilidade na comunicação, tendo como referência os princípios de Jenkins 

(2000), conforme sumarização feita a seguir: 

Quadro 1 - Fatores que compõem o NLF 

Fatores  Explicação Exemplos:  

 

Inventário consonantal  

O inventário consonantal está 

relacionado às consoantes que 

existem num e noutro sistema. Há 

consoantes do inglês que não 

fazem parte do repertório de uma 

determinada língua, 

principalmente por causa da sua 

origem linguística. Neste caso, os 

falantes, ao produzirem o som, 

aproximam-se daquele som mais 

semelhante que existe em sua 

língua materna. 

Os falantes brasileiros, 

tendem a trocar o som / t / 

chair pelo som // em share.  

Outro exemplo, é o caso do 

som // rótico, que os 

brasileiros acabam 

produzindo semelhante a 

outras variedades de //. 

Na palavra red (vermelho) há 

uma predisposição para os 

falantes brasileiros 

produzirem o  som da fricativa 

glotal não vozeada // o que 

pode causar mal 

compreensão, uma vez que, 

irá se aproximar com a 

pronúncia da palava head 

(cabeça) 

 

Requerimento Fonético 

O requerimento fonético é uma 

especificidade necessária a 

acontecer no momento que se 

produz determinado som, para que 

A necessidade da aspiração 

das oclusivas não vozeadas no 

inglês /p/ /t/ /k/, o que não 

ocorre no português. Uma 

aspiração inadequada ou a 
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o este som não seja confundido 

com outro.  

falta dela pode apresentar 

sonoridade distinta 

transformando /p/ em /b/, /t/ 

em /d/ ou /k/ em /g/ ou seja a 

palavra pear (pera) sem 

aspiração pode ser 

compreendida como bear 

(urso) 

Encontros consonantais  Trata-se de um agrupamento de 

consoantes presente em uma única 

palavra, o qual dificulta a produção 

correta no momento da fala; 

ocorrendo muitas vezes a inserção 

de vogal para facilitar a pronúncia.  

Consoantes seguidas no 

começo das palavras, como 

em Snoopy; no meio das 

palavras  como em abstract; 

ou no final das palavras como 

em lunch. 

Na palavra abstract é comum 

os brasileiros adicionar a 

vogal /i/ entre os fonemas /bs/ 

produzindo [ˈæbIstrækt] ao 

invés de [ˈæbstrækt]. 

Som de Vogal  Refere-se às variações   presentes 

nas vogais; longas, mais breves, 

curtas. Duração vocálica.  

Nas palavras beat e bit, há 

uma diferença na duração 

vocálica, sendo que a primeira 

é mais longa // e a segunda 

mais curta //. 

Produção do acento 

nuclear e divisão do fluxo 

da fala em grupos de 

palavras 

Refere-se à tonicidade presente em 

sentenças que, com uso 

inapropriado do acento nuclear, 

pode causar confusões sérias entre 

os interlocutores. 

Na frase Do you want to go as 

palavras want e go recebem 

um acento durante a sua 

produção para melhor e mais 

rápida compreensão do 

interlocutor.  

Fonte: JENKINS, 2000. Adaptado. 

 

http://lingorado.com/ipa/pt/
http://lingorado.com/ipa/pt/
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Percebe-se, então, que o objetivo principal do ensino de pronúncia, considerando 

tais princípios, reside no alcance de uma inteligibilidade satisfatória. No âmbito da formação 

de professores, são necessárias, segundo Jenkins (2000), a conscientização e a coragem, 

principalmente dos não-nativos, de assumirem a posição do inglês como língua internacional e 

atuar, na sala de aula, de uma forma coerente com os princípios decorrentes desse novo 

paradigma.  

 Tal discussão não parece estar sendo compartilhada durante a formação, haja vista 

que, os cursos convencionais de Letras não estão mais correspondendo às exigências do mundo 

profissional, afirma Almeida Filho (2000). Isso é um problema, já que o professor, ao iniciar 

suas práticas de ensino, precisa saber lidar com as diversas variedades de pronúncia que 

certamente irá encontrar.  O  PPC do curso de LPI da UFVJM dispões sobre essa realidade ao 

afirmar que “a segunda habilitação fornecerá subsídios para que o aluno visualize a língua nos 

processos de integração global”. 

Walker (2010) também compartilha das ideias de Jenkins (2000) e defende a 

proposta do LFC. Para o autor, o LFC chama a atenção para cinco áreas (conforme apresentado 

no quadro 1) de pronúncia que revelam serem importantes para a inteligibilidade quando o 

inglês é usado para comunicação internacional, sendo elas: o inventário consonantal, o 

requerimento fonético, a duração vocálica, os encontros consonantais e o acento nuclear.  

Walker (2010) afirma ainda que a inteligibilidade só pode ser julgada pelo o interlocutor, pois 

é o resultado da interação entre o falante e o ouvinte que permitir a avaliação do que é 

inteligível.  

Convém mencionar que a proposta do LFC não é totalmente aceita por parte de 

alguns dos profissionais da área de ensino do inglês como língua estrangeira. A proposta 

provocou contestações e contrassensos no que diz respeito à confiabilidade do LFC 

(HEWINGS, 2001; DETERDING, 2001 apud CRUZ, 2006). As discussões levam a depreender 

que o guia não pode ser considerado como uma ferramenta definitiva, já que há a necessidade 

de estudos científicos para confirmar a inclusão e/ou exclusão no LFC das áreas de pronúncia 

sugeridas por Jenkins (2000). Nesse sentido, a recomendação proposta pelos autores que vão 

ao encontro ao LFC sugere que os fatores que compõem o guia devam ser verificados à luz de 

estudos de pequeno ou grande porte, envolvendo falantes de inglês como língua internacional. 

Neste estudo, assume-se que a proposta do LFC é uma alternativa de abordagem na 

formação docente, já que é um meio de direcionar os futuros profissionais a lidarem com o 



67 

 

ensino da pronúncia ao atuarem no ensino básico. Certamente, ao adotar o LFC para o ensino 

de pronúncia, os professores precisam utilizá-los de modo reflexivo e crítico, adequando-o à 

sua realidade, ou seja, promover o ensino de maneira consciente. Essa visão é corroborada pelo 

posicionamento de Neto (2006), que argumenta que, se a escola básica não ensina os conteúdos 

referentes à pronúncia do idioma para os alunos, eles ingressam na universidade com sérias 

defasagens e, provavelmente, ao se tornarem professores terão dificuldades na modalidade oral. 

Esse fenômeno é o que Neto (2006) denomina como círculo vicioso no ensino da pronúncia, o 

que, na perspectiva adotada neste trabalho, deve ser evitado.  

Considerando essas discussões, a presente pesquisa buscou identificar em que 

condições são trabalhados os aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa durante o 

processo de formação docente do curso de Letras Português/Inglês da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ou seja, se há abordagens teóricas em relação ao ensino e 

aprendizagem da pronúncia. Mattos e Souza (2007, p.84) esclarece que, por muitas vezes, o 

ensino da pronúncia é deixado de lado no momento do planejamento dos programas de ensino.  

Vale salientar que o fato de o inglês ser considerado como língua franca não desconstrói a ideia 

de aprimorar o conhecimento da pronúncia daqueles que irão atuar como instrutores da língua. 

O ensino e aprendizagem da pronúncia inteligível garante que o profissional atue com sua 

identidade e permite que os falantes estabelecem a comunicação sem frustrações. 
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3  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados, a fim 

de responder ao seguinte questionamento: há abordagens dos aspectos fonéticos-fonológico em 

relação ao ensino e aprendizagem da pronúncia do inglês durante a formação de docentes no 

curso de LPI da UFVJM? Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, sendo de natureza 

exploratória. Nos próximos tópicos, serão realizadas discussões sobre a relação entre a pesquisa 

qualitativa e quantitativa e as suas vantagens no trabalho de campo. Serão expostos ainda a 

descrição dos sujeitos da pesquisa, os instrumentos para produção de dados utilizados e os 

procedimentos adotados para a análise e interpretação dos resultados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

  

A abordagem metodológica escolhida para a realização do presente estudo tem 

característica quali-quantitativa, uma vez que o objetivo é identificar em que condições são 

trabalhados os aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa durante o processo de formação 

docente do curso de Letras Português/Inglês da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri.  De acordo com Minayo (2001, p.22), a utilização do “conjunto de 

dados qualitativos e quantitativos não se contrapõem, ao contrário, se completam, uma vez que 

a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”.  

Em relação à classificação, considerando os objetivos propostos, esta pesquisa foi 

denominada exploratória, pois buscou-se obter conhecimento dos fatos, as características, a 

realidade dos sujeitos. Para Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória proporciona “maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”.  

Quanto ao procedimento adotado, trata-se de uma pesquisa de campo, pois a finalidade foi 

observar diretamente os fatos em determinados espaços de formação docente. Ressalta-se ainda 

que, para responder às indagações-problema deste estudo, o procedimento adotado esteve de 

acordo com entendimento de  Gil (2002, p. 53) ao  afirmar  que a pesquisa de campo procura 

muito mais o “aprofundamento das questões propostas”, ou seja, procurou-se investigar 

minúcias para identificar se havia ou não indícios do ensino teórico da pronúncia do inglês. 
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Para proceder com a pesquisa, os cenários escolhidos foram a UFVJM e, mais 

especificamente, Nucli.  O tópico a seguir foi construído a fim de apresentar o cenário da 

pesquisa, bem como a caracterização dos sujeitos e os instrumentos para a coleta de dados. Vale 

salientar que, devido ao contato direto com os sujeitos, o presente estudo obteve parecer 7 

favorável pelo Comitê de Ética da UFVJM.  

Como mencionado anteriormente, a pesquisa teve como cenário a universidade 

pública federal -UFVJM-  localizada na cidade de Diamantina, no Estado de Minas Gerais. 

Nesta instituição, no campus JK, é oferecido, no período noturno, o curso de Letras com dupla 

habilitação nas licenciaturas Português-Inglês ou Português-Espanhol. Para esta pesquisa, 

foram considerados somente os dados referentes ao curso específico de Letras Português/Inglês. 

A partir de conversas informais com os alunos, foi possível identificar que muitos 

deles são oriundos da região de Diamantina e realizam o curso com intuito de conquistarem 

melhores condições de trabalho. Grande parte cursou o ensino médio em instituições públicas 

e possuem faixa etária entre 20 a 35 anos.  

Isso posto, para responder às perguntas deste estudo, foi feito um levantamento 

junto à secretaria do curso para identificar quantos discentes estavam matriculados. Assim, 

conforme lista encaminhada pela secretaria, foram identificados vinte e cinco discentes. 

Contudo, foram considerados participantes somente aqueles sujeitos frequentes que foram 

passíveis de observações e que puderam contribuir respondendo ao questionário8 proposto, ou 

seja, no total foram quatorze participantes.  

Outro cenário que fez parte do escopo deste estudo, devido ao fato de relacionar-se 

com a formação dos docentes de LPI, foi o Núcleo de Línguas sediado na UFVJM no campus 

I. Como já explicado ao longo deste trabalho, o Nucli faz parte de uma das ações do Programa 

Idiomas sem Fronteiras que oferece cursos presenciais de línguas estrangeiras para a 

comunidade acadêmica. É caracterizado como espaço de formação, uma vez que os discentes 

do curso de LPI podem atuar como professores, ministrando as aulas temáticas ofertadas no 

núcleo. Considerando a perspectiva em relação a habilidade oral, bem como a contextualização 

sobre a internacionalização presentes neste estudo, as observações das aulas do curso específico  

                                                 

7
 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFVJM, com parecer número 1.776.756 emitido em 

14 de outubro de 2016 (ver anexo 01). Portanto, os participantes envolvidos na coleta de dados assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (ver apêndice 02) 

8 Ver apêndice 01 
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no Nucli: “Estratégias orais para intercâmbios”, ministrado por uma professora recém formada 

do curso de LPI da UFVJM, foram fundamentais para a enriquecer os dados desta pesquisa. 

Desse modo, as observações das aulas da professora atuante no Nucli foram 

incluídas como parte dos dados desta pesquisa por terem sido considerados ações importantes 

para responder às indagações feitas em relação à atuação docente e às abordagens versadas à 

pronúncia do inglês. Vale salientar que mesmo sendo um só sujeito, Minayo (2001) explica que 

a pesquisa qualitativa não se fundamenta somente em critérios numéricos para garantir sua 

representatividade, ou seja, se há indivíduos, fatos, ou situações que têm vinculação 

significativa com o problema a ser pesquisado, esses devem ser incluídos na investigação. 

Ressalta-se ainda que a formação da professora condiz com o projeto político pedagógico 

apresentado nesta pesquisa, o que dá respaldo para sustentar as análises. 

 

3.2  Instrumentos para produção de dados 

 

No intuito de identificar e analisar o problema apresentado neste trabalho, foram 

utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: a observação direta e o questionário misto. 

Segundo Gil (2002), as pesquisas de campo requerem a utilização de variados instrumentos de 

pesquisa e, dentre eles, o autor inclui a observação e o questionário.  

Além disso, tomou-se como um dos objetos de análise o Projeto Político 

Pedagógico do Curso de LPI da UFVJM, uma vez que esse documento serviu para auxiliar e a 

relacionar as informações entre os fundamentos  teóricos e as análises dos dados. Esse 

procedimento permitiu entender quais são as disciplinas que compõem a estrutura curricular do 

curso, como as ementas estão organizadas e quais são as orientações em relação a pronúncia da 

língua inglesa. Esses dados foram apresentados detalhadamente nos resultados desta pesquisa.  

Entretanto, antes de analisar as considerações sobre o PPC, vale descrever como ocorreu o 

processo de observação e aplicação dos questionários.   
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3.3 Observações 

 

A escolha do processo observacional foi considerada devido ser uma técnica que 

utiliza dos sentidos para compreender determinados aspectos da realidade. A observação, 

segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.31), “consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os 

fenômenos que se pretende investigar”, ou seja, lançar um olhar direcionado às ações 

consideradas relevantes para esta pesquisa. Reis (2011, p. 9), por sua vez, afirma que com a 

observação é possível construir uma imagem clara e completa das situações, pois “por mais 

encenadas que sejam, as aulas observadas nunca são inúteis, já que sempre proporcionam 

informações valiosas”.  

Nesse sentido, a observação proposta neste estudo possibilitou a inserção nos 

ambientes em que aconteceram as coletas de dados, além de ter proporcionado a familiarização 

com o contexto das aulas do Nucli e das aulas da graduação do curso de LPI.  Por meio da 

planilha de observações, como mostra o modelo na figura 2, alguns critérios foram 

estabelecidos, a fim de anotar se havia ou não indícios da abordagem de ensino da pronúncia 

do inglês nas aulas pré-definidas. Em cada aula, os registros eram feitos nessas planilhas, teve-

se o cuidado de manter fielmente as falas dos sujeitos envolvidos para não afetar a interpretação 

posterior. Vale ressaltar que, mesmo adotando uma planilha de critérios para a observação, 

outras possíveis anotações, referente ao tema, foram consideradas como dados para análise.  

Figura 2- Modelo planilha de observação 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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As temáticas das observações foram construídas com base em atividades 

tipicamente desenvolvidas segundo as disciplinas de Fonética e Fonologia de língua inglesa, ou 

seja, com base nos estudos previstos por essas áreas. Desse modo, os critérios levantados, como 

por exemplo, a apresentação de símbolos fonéticos na correção, permitiram atender aos 

objetivos específicos que buscavam verificar se aspectos fonéticos eram apresentados durante 

as aulas de inglês no curso de LPI e se aspectos da pronúncia da língua inglesa eram 

apresentados explicitamente no curso “Habilidades orais para intercâmbios” no Nucli. 

Também, com base no referencial teórico deste trabalho, construíram-se enunciados 

para observar a abordagem em relação à inteligibilidade da pronúncia do inglês e dos fatores 

que compõem o Núcleo de Língua Franca. Nesse viés, conforme a figura 2, foram elencadas 

proposições que tinham como objetivo observar se, durante os momentos de conversação em 

inglês, foram exigidas dos alunos pronúncias iguais a um falante nativo, ou se foram aceitas 

variações que não comprometessem a comunicação.  

Outro ponto observado foi em relação aos fenômenos sonoros , tais como duração 

vocálica e inventário consonantal, que fazem parte do guia (LFC) desenvolvido por Jenkins 

(2000). Como já mencionado, esse núcleo tem a função de demonstrar quais são os pontos 

fonéticos essenciais para que não ocorra problemas de inteligibilidade entre falantes não nativos 

no decorrer da comunicação. Neste estudo, as observações foram direcionadas aos aspectos em 

nível segmental, ou seja, relacionados aos sons vocálicos e consonantais   

 

3.4  Questionário  

 

Para o procedimento de coleta de dados utilizou-se ainda do questionário misto. De 

acordo com Gunther (2003), o questionário refere-se a um conjunto de questões sobre um tópico 

específico que não tem a intenção de testar as habilidades dos respondentes, mas sim medir sua 

opinião, seus interesses e levantar dados para atingir um objetivo. Gerhardt e Silveira (2009) 

corroboram essa ideia, e afirmam que a aplicação do questionário torna-se vantajosa por 

economizar tempo, além de se obter grande número de dados e atingir várias pessoas 

simultaneamente. 
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 Para melhor viabilizar a participação dos sujeitos definidos neste estudo, o 

questionário foi construído utilizando o recurso Google Form, o que proporcionou um 

instrumento preciso, coeso e dinâmico. A ferramenta é simples, rápida e fácil de ser preenchida. 

Segue modelo abaixo: 

Figura 3- Modelo de Questionário 

 

Fonte: Google Form elaborado pela autora. 

Além de questões de escala, foram desenvolvidas questões discursivas que 

forneceram respostas relevantes, pois trata-se de uma técnica em que o sujeito pode exteriorizar 

os seus pensamentos, o seu ponto de vista e as suas convicções. Frente a esse instrumento, o 

sujeito encontra-se livre para demonstrar a sua opinião. Seguindo as orientações de Gil (2002), 

antes de ser enviado aos participantes da pesquisa, o questionário elaborado passou por um pré-

teste sendo aplicado aos discentes em formação docente do curso de Letras Inglês da 

Universidade Estadual de Montes Claros9. O instrumento obteve resultado favorável, conforme 

apêndice 03, necessitando somente de algumas adequações na redação das perguntas. 

Segundo Gil (2002), o pré-teste é fundamental para evidenciar possíveis falhas 

visando garantir que seja medido o que foi proposto. Em seguida, após ajustes e correções, o 

link para o questionário foi encaminhado via e-mail para os participantes da pesquisa, que 

                                                 

9
 O pré teste realizado no curso de Letras Inglês da Unimontes teve como objetivo alinhar o questionário proposto, 

no intuito de validar o referido instrumento. A escolha por este curso leva em consideração a semelhança em 

relação aos sujeitos envolvidos na pesquisa, ou seja, sujeitos do curso de Letras em formação docente.  
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tiveram o prazo de vinte (20) dias para responderem, permitindo posteriormente a fase de 

análise dos dados. 

Os conteúdos e assertivas referente às questões de conhecimento técnico especifico 

da pronúncia do inglês foram baseadas em livros de Fonética e Fonologia, mais especificamente 

no livro de Cristófaro Silva (2005). 

 

3.4.1 Análise dos dados 

 

A análise dos dados, segundo Marconi & Lakatos (1996), trata-se de uma das fases 

fundamentais do estudo, haja vista que é por meio dela que serão apresentados os resultados da 

pesquisa. Como descrito no tópico anterior, os instrumentos utilizados neste estudo permitiram 

coletar dados qualitativos e quantitativos, o que proporcionou um satisfatório nível de 

confiabilidade.  

Ressalta-se que, para o processo de análise, foi necessário o uso de duas técnicas 

específicas: a análise de conteúdo e a análise estatística. A primeira técnica foi usada para 

analisar as respostas das questões abertas, associando aos dados obtidos pelas observações. 

 Por sua vez, a segunda técnica de análise serviu para quantificar e elaborar gráficos 

das ocorrências dos dados de modo a solidificar as interpretações apresentadas. Os dados 

coletados foram triangulados entre si e entre as observações. 

  

3.4.2 Análise de conteúdo 

  

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2011, p.47), é um conjunto de técnicas 

utilizado para analisar a comunicação de modo a obter a descrição de conteúdo das mensagens, 

permitindo a interpretação e a inferência de conhecimentos. Neste estudo, essa técnica foi 

definida levando em consideração que “a análise de conteúdo é um método que pode ser 

aplicado tanto na pesquisa quantitativa, como na investigação qualitativa [...]” (TRIVIÑOS, 

1987, p. 158).  

Bardin (2011) argumenta que na utilização da análise de conteúdo deve-se manter 

um rigor nas etapas, a fim de obter os resultados confiáveis da pesquisa. A autora propõe 03 
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(três) fases indispensáveis; a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados, 

e a interpretação. Nesse sentido, na fase de pré-análise que compreende a organização do 

material, foi feita a leitura flutuante, a fim de familiarizar com os conteúdos a serem analisados.  

Na segunda fase, denominada de exploração do material, de acordo com Bardin 

(2011), é feita toda a estruturação dos dados, classificando e agregando as informações textuais. 

Essa fase é conhecida também por categorização que, segundo Minayo (2001 p.70), refere-se 

aos elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Neste 

estudo, portanto, ao analisar o material coletado foi possível criar indicadores de modo a 

organizar as respostas obtidas  e permitir o processo de interpretação. 

Na terceira e última fase, Bardin (2011) explica que é o momento das inferências, 

ou seja, do entendimento a partir do respaldo teórico. Minayo (2001, p.76) argumenta “que 

nessa fase devemos tentar desvendar o conteúdo subjacente ao que está sendo manifesto”. 

Trata-se da fase de interpretações a partir dos resultados brutos, tornando os significativos. 

Nesse contexto, este estudo seguiu as fases descritas conforme apresentado na figura 4 a seguir: 
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Quadro 2 - Análise de Conteúdo 

 

Fonte: elaborado pela própria autora 

 

Em suma, pode-se depreender que a pré-análise foi o momento da leitura geral do 

material coletado por meio dos instrumentos desta pesquisa. Em seguida, realizou-se um recorte 

desse material, agrupando as unidades de registro (frases) em categorias. Finalmente, tendo em 

vista, a preparação do corpus para análise, os dados obtidos foram organizados para realização 

das inferências e interpretações. 

  

3.4.3  Triangulação 

  

Flick (2013, p.134) argumenta que, enquanto a análise qualitativa de conteúdo 

interpreta os dados das mensagens, a análise quantitativa de conteúdo refere-se a uma mistura 
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de “técnicas analíticas” que se dividem em análise de frequência simples e análise de 

contingência. Para esta pesquisa, a estratégia considerada mais apropriada para analisar os 

dados quantitativos, obtidos por meio das perguntas fechadas do questionário, foi a análise de 

frequência simples. De acordo com Flick (2013, p 135), essa técnica revela com que frequência 

ou porcentagem determinados conceitos ou ocorrências são mencionados nos textos analisados. 

Neste caso, será avaliada a porcentagem em que a abordagem teórica da pronúncia do inglês é 

realizada no curso de formação a partir de uma perspectiva dos discentes deste curso. Para isso, 

as perguntas fechadas elaboradas no questionário objetivaram medir e a verificar o que os 

discentes em formação docente consideram sobre o tema. 

 Portanto, os dados obtidos nessa análise foram descritos nos resultados, por meio 

de um método estatísticos, apresentados em gráficos, a fim de sustentar as interpretações 

realizadas na análise qualitativa.  

 

3.4.4 Procedimentos para interpretação dos dados 

 

Seguindo os procedimentos desta pesquisa, nesta seção está descrito como foi 

realizada a interpretação dos dados. Considerando que o objetivo geral é identificar  em que 

condições são trabalhados os aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa durante o 

processo de formação docente do curso de Letras Português/Inglês da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, as perguntas abertas do questionário foram analisadas 

seguindo cada etapa da análise de conteúdo descrita na seção anterior.  Por sua vez, as questões 

fechadas proporcionam dados que foram utilizados de maneira coadjuvante, pois tratavam de 

perguntas similares às questões abertas, contudo, elas foram construídas por meio de uma 

medição em escala, para que assim fosse possível confrontar os resultados. Do mesmo modo, 

os dados obtidos pela observação foram transcritos e em seguida foi possível contrastar os 

resultados por meio da triangulação. 

O método de Triangulação para análise dos dados, de acordo com Flick (2013), 

pressupõe o uso de dois ou mais métodos que se articulam permitindo uma percepção total 

acerca do objeto de estudo apresentado, podendo ser uma combinação entre métodos 

qualitativos e quantitativos, conforme figura 4 abaixo: 
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Figura 4 - Triangulação 

 

Fonte: Flick 2009, pg.45 

 

 Flick (2013, p.183) afirma que a triangulação significa “assumir diferentes 

perspectivas sobre um tema que você esteja estudando ou em responder às suas questões de 

pesquisa.” Segundo o autor, as diversas perspectivas dos métodos se completam para 

compensar as falhas presentes em cada método caso fossem aplicados isoladamente. Dessa 

forma, ao proceder com a triangulação dos dados extraídos, eles podem ser combinados 

apresentado três análise distintas: convergência, complementação ou divergência de resultados. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados obtidos juntamente com a análise. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

  

O problema central desta pesquisa foi identificar em que condições são trabalhados 

os aspectos fonéticos-fonológicos da língua inglesa durante o processo de formação docente do 

curso de Letras Português Inglês da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Apesar de Crystal (2000) argumentar que o nível suprassegmental é um fator relevante no 

estudo da pronúncia, uma vez que a entonação, o ritmo etc, podem influenciar na 

inteligibilidade, nesta investigação será analisado somente o nível segmental, elencados no 

Núcleo de Língua Franca, bem como as orientações para o uso dos símbolos fonéticos e dos 

movimentos articulatórios dos sons.  

O presente capítulo é dividido em quatro seções: na primeira parte, apresenta-se a 

conjuntura organizacional e curricular do curso de Letras Português/Inglês da UFVJM, baseada 

na análise realizada pelo o PPC do referido curso.  Na segunda parte, são descritas inferências 

a partir das observações realizadas nas aulas de Inglês III, IV, V e do Nucli. Por sua vez, na 

terceira parte, articulam-se os resultados e as análises obtidos pelo questionário, confrontando 

os dados qualitativos e quantitativos. Finalmente, na última seção apresenta-se a   triangulação 

metodológica dos dados.   

 

4.1 Organização curricular do curso de Letras Português/Inglês da UFVJM 

 

O curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês da UFVJM é uma ramificação 

do Bacharelado em Humanidades (BHu). Assim como em outras universidades, o referido 

curso, de aulas de regime presencial, concede ao licenciado duas habilitações: português e 

inglês. De acordo com o PPC , em conformidade com a LDB 9394/96 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais CNE/CES 492/2001, o objetivo geral do curso é oportunizar ao 

acadêmico a imersão em atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de propiciar a esse o 

desenvolvimento não somente do domínio da competência linguística e literária, mas também 

da sua própria cidadania.  

Quanto à formação, almeja-se que, ao longo do curso, o futuro profissional 

desenvolva diversas competências e habilidades de natureza teórica e prática, necessárias ao 

exercício da atividade docente que envolve ações de ensino, extensão e prática de pesquisa 
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científica. Após analisar o PPC, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais, de modo geral, 

infere-se que o futuro profissional de Letras deva ser capaz de dominar as habilidades de 

linguagem, tanto do português como da língua estrangeira estudada. O egresso deve ainda, 

possuir mecanismos pedagógicos e metodológicos condizentes com o conteúdo ensinado, ser 

crítico e compartilhar ideias, de modo a integrar-se com a realidade em que se encontra 

(UFVJM. PPC-LPI, 2011). 

Outra característica almejada é que o egresso tenha domínio ativo e crítico de 

diversos autores, obras e escolas literárias. Espera-se que ele assuma uma postura autônoma em 

relação à sua formação intelectual e profissional, bem como busque o aperfeiçoamento 

permanente e seja capaz de multiplicar as habilidades e competências aprendidas durante o 

curso.  

No que se refere à atuação profissional, as possibilidades de inserção no mercado 

de trabalho são múltiplas, uma vez que o formando pode atuar como docente da língua 

portuguesa ou estrangeira em instituição pública ou privada, ou seguir carreira de secretário 

executivo, intérprete, tradutor, produtor cultural de eventos, assessor linguística, dentre outras 

possibilidades. Quanto ao campo da pesquisa, o profissional de Letras poderá prosseguir com 

estudos em nível de pós-graduação, lato sensu (aperfeiçoamento e especialização) ou em nível 

de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) (UFVJM. PPC-LPI, 2011). Por meio 

deste estudo, será possível verificar qual a tendência profissional que sujeitos em formação vão 

seguir.  

Quanto à organização curricular, e conforme afirmado anteriormente, o curso de 

LPI é uma continuidade do curso do BHu. Assim, antes de ingressar em qualquer curso 

específico de licenciatura, o discente passa por uma experiência acadêmica, que tem duração 

mínima de três anos e oferece uma formação geral em bacharelado em humanidades, para, em 

seguida, continuar sua formação na área específica. Os primeiros anos do BHu são vinculados 

aos seguintes eixo de conhecimento: Eixo de Formação de Base e Complementar, Eixo 

interdisciplinar e Eixo das áreas de concentração.  

Posteriormente, o discente poderá optar em seguir a carreira docente ao dar 

prosseguimento em um dos cursos de licenciatura, realizando disciplinas específicas do curso 

escolhido. Ao optar pelo curso de Letras, o acadêmico torna-se docente nas áreas de línguas e 

suas literaturas, em uma perspectiva multidisciplinar, interagindo com o mundo da cultura e da 

linguagem. É um curso noturno, composto por disciplinas obrigatórias e eletivas, que permitem 
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ao estudante optar por suas áreas de atuação, a partir de uma reflexão consciente baseada nas 

diferentes abordagens do ensino de línguas (UFVJM. PPC-LPI, 2011). Dentro do curso, o 

discente estará ligado a atividades de extensão e de pesquisa, articulando a teoria aprendida em 

sala de aula e a execução dos saberes junto à prática, transformando, recriando e intervindo nas 

demandas da região em que o discente está inserido. Por isso, constantemente há ofertas de 

palestras, minicursos, debates e seminários pelo curso, que permitem o diálogo e a troca de 

experiências e saberes.  

Em se tratando dos componentes curriculares do curso, os conteúdos disciplinares, tanto 

do bacharelado quanto da licenciatura, estão organizados em cinco componentes de 

conhecimentos, que buscam fazer um apanhado multidisciplinar, preocupando-se com uma 

formação ampla e, ao mesmo tempo, condizente com os saberes específicos do docente, a saber: 

● Conhecimentos em Estudos Linguísticos: referem-se aos conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos para a execução do processo de ensino-aprendizagem da língua.  

● Conhecimentos em Estudos Literários: figuram os conhecimentos desenvolvidos por 

meio da investigação de textos literários. 

● Conhecimentos Interdisciplinares: estão relacionados aos saberes desenvolvidos pelas 

disciplinas contempladas no curso do BHu, possibilitando um diálogo mais aprofundado 

sobre a linguagem como fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, 

político e ideológico. 

● Conhecimentos Básicos em Educação: dizem respeito aos saberes pedagógicos, aos 

aspectos da psicologia, da didática e da metodologia de ensino de língua e literatura. 

● Conhecimentos em Pesquisa Científica: agrupam os conhecimentos em pesquisa 

científica que contribuem para a formação de um profissional capaz de refletir 

teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender 

sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e permanente. São 

exemplos desses conhecimentos os trabalhos de conclusão de curso, as pesquisas 

científicas etc. 

Conforme mencionado, dentro dos eixos apresentados, é oferecido um conjunto 

diversificado e complementar de disciplinas obrigatórias, representando os conteúdos basilares 

para a formação, além de disciplinas eletivas, que permitem ao estudante estender e aprofundar 

os conteúdos abordados. Ambos contemplam os conhecimentos fundamentais para formação e 
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os saberes práticos e teóricos para atuação do futuro docente. Como o presente estudo trata das 

questões linguísticas vale apresentar as disciplinas ofertadas pelo Conhecimento em Estudos 

Linguístico do BHu e da Licenciatura LPI, conforme ao quadros 3 e 4 a seguir: 

Quadro 3- Disciplinas BHU 

 

   Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras Português/Inglês UFVJM,2011 

 

Quadro 4 - Disciplina LPI 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras Português/Inglês UFVJM,2011 
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Ao analisar os quadros 3 e 4 observa-se que dentro dos componentes de conhecimentos 

e mesmo dentre os eixos abordados, não há disciplinas específicas que direcionam o estudo da 

pronúncia da língua inglesa. Há, no componente de conhecimentos linguísticos, no curso do 

BHu, a disciplina de Fonética e Fonologia do português, com carga horária de 75 h. Todavia, 

em relação ao inglês, não há disciplinas explícitas sobre o tema, mesmo que o assunto seja 

abordado na sala de aula, de uma maneira multidisciplinar ou no âmbito da universidade. Dessa 

maneira, a investigação poderá apontar se de alguma forma o assunto é estudado durante o 

curso. Para tanto, uma forma clara e objetiva de verificar esse aspecto é analisando o quadro de 

disciplinas obrigatórias e suas respectivas ementas, observe os quadros 5 e 6 que apresentam e 

destacam, respectivamente, ementas das disciplinas Inglês III, IV e V: 

 

Quadro 5- Ementas Inglês III 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras Português/Inglês UFVJM,2011 
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Quadro 6 - Ementas Inglês IV e V 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras Português/Inglês UFVJM,2011 

 

Ao verificar os quadros 5 e 6, pelo panorama do curso disposto, e, por meio das 

disciplinas ofertadas, foi identificado que somente nas disciplinas de Língua Estrangeira/Inglês 

III, IV e V   há indícios que revelam o estudo prático dos sons e da fonética e fonologia do 

inglês. Pela descrição, não fica claro se há uma base teórica que oriente a discussão sobre os 

aspectos da pronúncia dentro do currículo do curso. Aparentemente, não foi possível identificar 

se alguma técnica, alguma metodologia ou algum parâmetro são abordados durante a formação. 

Ao traçar a meta de que será feito o estudo e o aprofundamento da fonética e da fonologia da 

língua inglesa, não há indícios específicos que demonstra como o estudo será feito.  

É relevante ressaltar, que em termos de formação, a ementa objetiva a autonomia 

do aprendiz no momento que lança a proposta de desenvolver a reflexão crítica dos discentes 

em relação ao ensino aprendizagem da língua inglesa, ou seja, subentende-se que o discente 

seja provocado a refletir sobre o seu processo de formação buscando conhecimentos e 

habilidades de auto monitoramento. Essa proposta vai ao encontro das perspectivas de Leffa 

(2001) ao afirmar que a formação de um profissional reflexivo, crítico, confiável permite 

desenvolver a competência e a segurança naquilo que faz.  Ao analisar essa proposta espera-se 
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que os discentes vão além do conhecimento universitário e sejam responsáveis por adquirir 

insumos que serão importantes na profissão e que não são contemplados no currículo.  

Vale considerar que a organização do currículo do curso de LPI da UFVJM segue 

padrões que foram instituídos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação de Básica de 2002. Segundo essas diretrizes, a formação deve ser 

realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura com 

identidade própria, ou seja, institucionaliza a parcela de responsabilidade do discente na sua 

formação.  Outra característica prevista nessa legislação diz respeito aos critérios de 

organização da matriz curricular, assim como a distribuição de tempos e espaços curriculares 

que se expressam em formas de eixos entorno dos quais se articulam com diferentes âmbitos e 

dimensões de conhecimento, ou seja, um caráter mais adaptável. 

No artigo 14 da referida diretriz é enfatizada também a flexibilidade, que se torna 

necessária, uma vez que cada instituição formadora desenvolve projetos inovadores e próprios, 

integrando os eixos articuladores nelas delineados. Essa flexibilidade refere-se às dimensões 

teóricas e práticas, de interdisciplinaridade, aos saberes e conhecimentos desenvolvidos, a toda 

ação pedagógica desde a formação comum à específica, bem como dos diversos âmbitos da 

autonomia intelectual e profissional.  Portanto, as orientações expressas pelo documento 

refletem um direcionamento mais flexível dos cursos de formação, não mais compreendido 

como uma grade de disciplinas pré-estabelecidas, mas sim como um conjunto de oportunidades 

de habilidades necessárias para atingir a competência desejada e a articulação do ensino, 

pesquisa e extensão, por meio de pesquisas e estágios. Esses direcionamentos trazem reflexões 

significativas sobre como são expostos a Fonética e Fonologia da língua inglesa dentro do 

projeto político pedagógico do curso de LPI da UFVJM, ou seja, sem caracterizar uma 

disciplina isolada, mas sim inserida dentro de outro conteúdo.  

Compreende-se que as necessidades da comunidade acadêmica devem servir de 

base para o planejamento da construção curricular. Sendo assim, devido à demanda tecnológica 

e global, uma das preocupações em relação ao curso de LPI é quanto ao efetivo conhecimento 

da língua materna e da língua estrangeira, pois referem-se aos conteúdos a serem difundidos 

após a conclusão do curso. Almeida Filho (2004) afirma que as exigências do mercado pelo 

profissional de Letras, principalmente do que irá atuar com o ensino da língua estrangeira, é 

bastante expressiva, portanto, para formar um bom professor de LE é necessário ter habilidades, 

e neste caso as que mais se sobressaem em relação às demais são a proficiência na língua alvo 

e a prática de ensino.  Por isso, muitas vezes, quando não há essa percepção ao organizar as 
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disciplinas do curso de formação, cria-se uma problemática que reflete no insucesso dos futuros 

profissionais. 

 

4.2  Observações  

 

A técnica de observação adotada nesta pesquisa teve como finalidade verificar se 

durante as aulas do Nucli e das disciplinas de Inglês III, IV e V havia atividades direcionadas 

para o estudo da pronúncia da língua inglesa. Essas disciplinas de inglês foram selecionadas, 

pois suas ementas contemplam o estudo dos aspectos sonoros do inglês. Por outro lado, 

observaram-se também algumas aulas no Nucli, a fim de verificar a execução prática do 

conhecimento desenvolvido na graduação. Assim, selecionou-se o curso “Estratégias orais para 

Intercâmbio”, uma vez que esse trata da habilidade oral. Em tese, as observações contribuíram 

para identificar se durante as aulas havia referências a teorias de abordagem fonética e/ou 

fonológicas do inglês.  

Conforme discutido anteriormente, a Fonética e Fonologia são áreas da Linguística 

que estudam de forma interrelacionadas e interdependentes os sons da língua, tanto em relação 

aos aspectos segmentais, como suprassegmentais. Nesta pesquisa, o olhar está voltado apenas 

às questões segmentais, sobretudo no que tange aos aspectos salientados por Jenkins (2000), 

como por exemplo; a duração vocálica, o inventário e o encontro consonantal e o requerimento 

fonético.  

 

4.2.1 Análise das observações- Disciplina Inglês IV 

 

A observação na disciplina IV ocorreu na sala 309 no prédio de pavilhão de aulas 

01 da UFVJM. Após explicar ao professor o objetivo do presente estudo, o mesmo autorizou a 

proceder com a observação. Na primeira aula, os alunos trabalharam em dupla utilizando um 

texto do livro “New English File”. Em seguida, os discentes foram solicitados a ler, em voz 

alta, parágrafos do texto. Naquele momento, o professor fez breves intervenções, a fim de 

trabalhar a pronúncia dos leitores. As correções ocorreram em ambos os aspectos, tanto 

suprassegmental: em relação a entonação e ritmo, quanto segmental: aos sons correspondentes 

a cada fone consonantal e vocálico. Kenworthy (1987) explica essa situação e afirmar que, ao 
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realizar leituras em voz alta, os aprendizes tendem a cometer falhas devido à interferência 

gráfica visualizada no momento da leitura. Essa consideração foi reconhecida nas observações, 

uma vez que os discentes basearam-se na forma escrita das palavras para pronunciarem.  

Durante as aulas, foi possível identificar que o professor conduziu o 

desenvolvimento das habilidades orais fornecendo características do inglês como língua 

internacional. O professor permitiu que os discentes manifestassem a fala seguindo a realidade 

da região, sem exigir dos alunos uma pronúncia “como modelo ideal10”.  

Ressalta-se que, mesmo tratando o inglês como língua internacional, nas atividades 

práticas não houve uma abordagem explícita sobre as variações da pronúncia. Por exemplo, o 

livro New English File concentra-se em seu contexto a variedade britânica, nesse caso, o som 

rótico // normalmente não é emitido quando aparece no final de palavras, como em factor 

(fator), palavra presente no texto. Contudo, segundo Jenkins (2000), no que tange à 

inteligibilidade, é aconselhável pronunciar o som do // já que é um inventário consonantal 

presente em grande parte dos idiomas. No LFC, Jenkins (2000) discute a preferência em se 

manter a pronúncia do inglês americano, pois os falantes do inglês britânico tendem a omitir o 

/r/ quando ele se encontra em posição final.     

Assim, percebe-se que houve uma oportunidade para mencionar sobre a 

inteligibilidade, uma vez que, alguns alunos pronunciavam a palavra factor emitindo o som 

rótico final, sem saberem que aquele aspecto é considerado um fenômeno que contribui para a 

comunicação inteligível.  Autores, como Lima (2009) pontua que diante da comunicação 

internacional que se firma como tendência, estabelecer fatores que garantem a inteligibilidade 

fonológica são fundamentais para não se afastar totalmente das condições de comunicação.  

Nesse sentido, talvez, a disciplina dos estudos sonoros do inglês seria um diferencial no curso 

para tratar essas peculiaridades consideradas relevantes no ensino do sistema fonológico das 

línguas.  

Na segunda aula, o professor desenvolveu a habilidade da fala, estimulando os 

alunos a produzirem sentenças relacionadas a partes do corpo humano, saúde e bem estar. 

Durante as aulas, o professor retificou produções sonoras quando essas não permitiam 

identificar o significado das palavras. Também orientou os educandos em relação a aspectos 

                                                 
10

 A pronúncia como modelo ideal ainda é muito presente em alguns cursos de formação, trata-se da política 

imitacionista, que coloca o falante “nativo” como modelo ideal a ser perseguido (BARBOSA, 2007) 
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suprassegmentais, ao solicitar, por exemplo, que os discentes elevassem a entonação nas 

sentenças interrogativas. Segundo Celce Murcia et al (1996), em se tratando da inteligibilidade, 

ambos os aspectos segmentais e suprassegmentais são considerados relevantes para a 

comunicação. 

Nas conversações, o professor deixou os alunos livres para que a comunicação fosse 

efetivada por meio da pronúncia do próprio aluno. Diante disso, pode-se considerar que as 

premissas em relação à inteligibilidade estavam implícitas, pois, conforme Walker (2010), a 

inteligibilidade só pode ser julgada pelo interlocutor, pois é o resultado da interação entre o 

falante e o ouvinte que permite a avaliação do que é inteligível. Entretanto, no ponto de vista 

deste estudo seria oportuno explicar a relação das variações, e da inteligibilidade nesse 

momento, possibilitando, assim, o desenvolvimento da competência teórica defendida por 

Almeida Filho (2004).  

 Na terceira aula, observou-se como as correções na pronúncia aconteciam. 

Assim, foi possível perceber a utilização de quatro abordagens distintas: repetição, spelling 

(soletração), apresentação dos símbolos fonéticos e dos movimentos articulatórios. Nessa 

perspectiva, depreende-se que o professor utilizou mais de uma abordagem para explanar a 

produção dos sons. Essa ação condiz com a abordagem da linguística analítica (Analytic-

Linguística Approach) que, segundo Celce Murcia (1996), corresponde à utilização de várias 

ferramentas, tais como alfabeto fônico, descrição articulatória, dentre outros meios para o 

ensino aprendizagem dos sons. 

  A análise anterior foi possível a partir da seguinte situação ocorrida: ao ler a palavra 

shouder [ʃoʊldər] (ombro), a aluna pronunciou [ʃaʊdər], mais aproximando do verbo shout 

[ʃaʊt](grito). Nesse instante houve falha no entendimento e o professor  pediu à aluna para 

soletrar a palavra mencionada. Após o processo de spelling (soletração) o professor identificou 

o vocábulo e imediatamente fez a transcrição no quadro utilizando e explicando os símbolos 

fonéticos. Em seguida, por meio do movimento articulatório, o professor demonstrou aos 

discentes como o som era produzido. Por fim, solicitou que a aluna repetisse individualmente 

a palavra e, posteriormente, solicitou que a turma fizesse o mesmo. 

Ao analisar o contexto apresentado, entende-se que o professor da disciplina apresentou 

abordagens teóricas sobre a pronúncia da língua inglesa dentro de uma perspectiva globalizada, 

ou seja, não exigindo que os aprendizes emitissem os sons iguais ao dos falantes nativos do 

inglês. Em uma outra situação, o professor utilizou dos símbolos fonéticos para explicar a 

duração das vogais.  Para Jenkins (2000), esse direcionamento é considerado relevante, já que 
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a duração vocálica faz parte de um dos aspectos necessários a ser ensinado para que se mantenha 

a inteligibilidade na comunicação. 

Em alguns casos isolados, a título de conhecimento, o professor apresentou vocábulos 

produzidos com pronúncia distintas referentes ao GA e RP11 (americano e no britânico), por 

exemplo, a palavra ear (orelha). O professor explicou que no GA a pronúncia é [ɪr] já no RP há 

uma omissão do som do “r” sendo pronunciado [ɪə]. De modo geral, o professor valorizou a 

pronúncia dos alunos estimulando os desenvolver a habilidade oral, sem medo de errar. 

Em suma, durante as aulas, percebe-se que o processo de reconhecimento fonético 

fonológico do inglês foi brevemente apresentado. A partir de pistas do contexto de interação 

em sala de aula, pode-se observar que fenômenos presentes no núcleo, como a duração vocálica, 

foi sucintamente abordado pelo professor. Vale salientar que naquele contexto, a aula observada 

tinha como objetivo principal trabalhar com três habilidades da língua ( listening, speaking e 

reading) portanto, talvez, por esse motivo o foco não estava em relação à pronúncia.  

 

4.2.2 Análise das observações - Disciplina Inglês III 

 

Conforme descrito na metodologia, realizou-se também a observação na Disciplina 

Inglês III, no período noturno, na sala 313, no pavilhão de aulas 01, do campus JK da UFVJM.  

Inicialmente, foi solicitado à professora a observação da referida disciplina. Após a autorização, 

houve uma breve apresentação à turma e em seguida, as atividades se iniciaram.   

  Nas duas primeiras aulas, a atividade proposta foi ouvir e completar algumas 

sentenças de uma música em inglês (Imagine; de autoria de-John Lennon). A professora fez 

considerações históricas em relação à canção e distribuiu a letra da música que continha 

exercícios de Listening (auditiva). Adiante, desenvolveram-se atividades para tratar alguns 

vocábulos presentes na canção, demonstrando as suas definições e produzindo os sons de 

acordo com a pronúncia do cantor. Apesar de a professora manter a pronúncia semelhante à do 

cantor, em nenhum momento ela exigiu esse posicionamento dos alunos.  

                                                 
11

 Received Pronunciation (RP) e General American (GA) correspondem respectivamente às pronúncias do inglês 

britânico e americano. 
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No decorrer da aula, os discentes realizaram leituras, em voz alta, desses vocábulos. 

Percebeu-se que os leitores produziam os sons com base no texto escrito, ou seja, ao pronunciar 

as palavras, os falantes mantinham a base da estrutura sonora do Português.  Como mencionado 

anteriormente, essa influência na pronúncia, segundo Kenworthy (1987, p.21), ocorre com mais 

evidência quando os aprendizes realizam leituras em voz alta do que quando falam 

espontaneamente. A autora afirma que “… the written forms of words may induce ‘spelling 

pronunciations’ or spelling interference”12 (KENWORTHY 1987, p.21). 

Desse modo, em situações de dificuldade, a professora ajudou os discentes a produzirem 

os sons dando-lhes algumas dicas articulatórias.  Um dos exemplos foi quando um aluno, ao ler 

e pronunciar a palavra rain, manteve o som da fricativa glotal não vozeada //, assim como 

ocorre na língua portuguesa, variedade de Minas Gerais, quando esse som aparece em posição 

inicial, como em rato. Então, a professora demonstrou como o referido som deveria ser 

produzido do ponto de vista articulatório e apontou a posição da língua ao pronunciar o 

vocábulo rain. Trata-se do tepe alveolar vozeado que só ocorre no português, variante de Minas 

Gerais, entre vogais no meio de palavras como em cara e barata. Tal situação leva à reflexão 

de que houve uma interferência negativa da língua materna ao se produzir a língua alvo, o que 

pode causar mal entendimento em uma situação real de comunicação.  

Compreende-se que esse aspecto foi estimado como relevante, uma vez que, ao 

estabelecer o Núcleo de Língua Franca, Jenkins (2000) considera que o som rótico, ou seja, o 

som do // seja compreendido, dentro do inventário consonantal, como um elemento 

significativo a ser ensinado tendo como a perspectiva a inteligibilidade. A autora considera que 

é um som presente em várias línguas e que se manifesta diferentemente dependendo da sua 

posição.  

 Outra técnica utilizada pela professora foi a de associação das palavras. Em uma 

determinada situação, o discente, ao dizer a palavra high (alto), baseou-se na estrutura sonora 

do português, produzindo um som semelhante à [haigi], o que provocou a incompreensão por 

parte da professora e dos colegas. Após identificar a palavra produzida pelo aluno, a professora 

escreveu no quadro a palavra light (leve) e solicitou que o aluno fizesse a leitura. Ao finalizar 

a leitura, a professora aprovou a pronúncia do discente e mencionou que a mesma regra fosse 

estabelecida para os vocábulos high, night (noite), right (correto), ou seja, o som do encontro 

                                                 
12 A forma escrita das palavras podem induzir a pronúncia ortográfica ou a interferência ortográfica (tradução 

minha) 
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consonantal /gh/ não é realizado. Jenkins (2000) argumenta sobre essa questão e explica que os 

encontros consonantais em posições finais e mediais, normalmente, são simplificáveis. 

De modo geral, não foi possível identificar abordagens explícitas em relação à 

inteligibilidade. Entretanto, ao analisar as considerações feitas nas aulas em relação à 

pronúncia, nota-se a preocupação da professora em elucidar aspectos práticos e teóricos do 

inglês. As interferências foram relevantes, pois no decorrer da aula o mesmo aluno que leu e 

pronunciou a palavra high anteriormente, conseguiu associar a instrução feita pela professora 

ao ler as palavras thought (pensou) bought (comprou), ou seja, sem pronunciar o som do /gh/, 

não ocorrendo, portanto, problemas de entendimento. Na oportunidade, a professora relembrou 

a associação e citou mais um exemplo, a palavra fight (luta). Nesse momento, os discentes 

pediram para que a professora ofertasse aulas de Fonética do inglês, pois precisavam se 

familiarizar com essas particularidades da língua.  

Esse fato foi fundamental para reafirmar a discussão feita no referencial teórico que 

trata da carência de instruções teóricas em relação à Fonética e Fonologia do inglês na formação 

docente. Os próprios discentes argumentaram o fato ao pedir a professora para ministrar aulas 

de Fonética. A professora demonstrou estar disposta a ajudar, mesmo afirmando, diversas 

vezes, que ela não tinha formação específica na área. Esse fato ajuda a compreender que, devido 

à insegurança do professor formador acerca de pontos específicos da disciplina, o assunto pode 

não ser abordado intensamente durante as aulas. Do ponto de vista deste estudo, o interessante 

seria que os discentes tivessem aulas direcionadas para o estudo de conteúdos fonético-

fonológicos, para tratar de pontos peculiares tais como; ler e realizar transcrições fonéticas 

utilizando o alfabeto fonético internacional, compreender como se dá a produção de diferentes 

vogais e consoantes em língua inglesa, identificar sons vozeados e não vozeados, dentre outros.  

 

4.2.3 Análise das observações- Disciplina Inglês V 

 

 Na disciplina Inglês V, foram feitas observações em somente duas aulas. Ainda 

assim, manteve-se o mesmo procedimento realizado nas outras disciplinas: pediu-se 

autorização ao professor, e em seguida houve uma breve apresentação à turma. Os discentes 

trabalharam com as habilidades de reading (leitura) e writting (escrita). Após a atividade 

mencionada, o professor realizou um debate com os discentes apresentando algumas expressões 

da língua inglesa.  
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 Em geral, a conversação foi mantida sem intervenções para a correção 

gramatical ou de pronúncia. Em um caso específico, uma das discentes, ao ler a frase do texto, 

mencionou a palavra until (até), pronunciando-a com o som vocálico /u/ no final, antes mesmo 

de finalizar a leitura da frase, o professor interveio explicando que a pronúncia final da 

preposição devia ser com som da consoante lateral /l/. O professor articulou o som e demonstrou 

a posição da língua ao pronunciar a palavra. 

 Ao analisar o referido exemplo, entendeu-se que não é esse o direcionamento dado no 

guia que compõem o LFC, uma vez que, segundo Jenkins (2000) de maneira geral a substituição 

do /l/ pelo /u/ não apresenta uma perda de inteligibilidade. Entretanto, esse foi um caso único, 

pois, no decorrer das aulas, não houve mais interferências em relação à pronúncia. 

Em síntese, as aulas observadas foram fundamentais para identificar a preocupação 

tanto dos docentes quanto dos discentes em relação a necessidade em abordar os aspectos 

sonoros da língua inglesa. Nota-se que, alguns discentes entendem que uma disciplina 

especifica para trabalhar a fonética e fonologia seria fundamental para alcançar uma pronúncia 

ideal, entretanto não seria esse o foco das aulas, pelo contrário seria uma oportunidade de 

discutir e romper com paradigmas em relação ao assunto.   

  

4.2.4 Análise das observações- Aulas no Nucli 

 

Seguindo o mesmo procedimento realizado ao iniciar as observações das disciplinas 

de inglês, após a apresentação, na primeira aula do curso de “Estratégias orais para 

intercâmbios” realizado no Nucli, a professora iniciou expondo informações sobre objetivos 

daquelas aulas. Ela informou a carga horária total (16h), explicou sobre o programa Idiomas 

sem Fronteiras e falou sobre as constantes oportunidades de cursos promovidos pelo Nucli, bem 

como a importância de se aprender um idioma.  

Por se tratar de um curso que fornece estratégias para desenvolver a prática da 

habilidade oral, as primeiras atividades foram relacionadas com o tema Introducing yourself 

(apresentação pessoal). A professora elaborou uma lista de itens lexicais e expressões 

normalmente utilizadas para promover um diálogo. A princípio, os alunos demonstraram-se 

inseguros ao produzirem as expressões, porém a professora os encorajou dizendo para não 

terem medo de falar. Após, algum tempo os alunos se sentiram mais confortáveis e começaram 
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a participar. Nesse momento, a professora explicou as expressões com gestos e sinônimos (com 

poucas traduções para o português). Ao pronunciar, ela fazia movimentos expressivos com a 

boca. Essa ação remete ao que Underhill (1994) defende sobre o ensino da pronúncia. Segundo 

o autor, trata-se de uma experiência sinestésica, envolvendo a demonstração física dos 

movimentos articulatórios envolvidos na produção de sons, na percepção auditiva de tais sons 

e os gestos corporais que ajudam a comunicação. 

Após as explicações, a professora solicitou que os discentes fizessem a leitura das 

expressões conforme escrito no quadro. Ao perceber que os alunos liam exatamente como 

estava escrito, ou seja, produziam os vocábulos baseados na pronúncia da língua portuguesa, a 

professora apagou as expressões e decidiu produzir as frases solicitando que os estudantes 

repetissem. Diante desse contexto, compreende-se que essa atitude se relaciona com as 

premissas delineadas pelo Movimento de Reforma do ensino da pronúncia em que, segundo 

Richard e Rodgers (1998), os aprendizes devem ouvir antes de ver a língua escrita, uma vez 

que, no processo comunicacional, a forma oral de uma língua tem prioridade e deve ser ensinada 

desde o início. 

No decorrer da segunda aula, a professora propôs um trabalho em dupla. Os alunos 

tinham que criar e apresentar um diálogo. No momento da apresentação, a professora não 

interrompeu para quaisquer correções. Somente no final de cada simulação, ela fez alguns 

posicionamentos gramaticais, e algumas considerações no nível segmental e suprassegmental 

da pronúncia. Lima (2009, p.72) argumenta que a abordagem comunicativa foi que contribuiu 

para desmitificar a obrigatoriedade do sotaque nativo e “dar um freio à correção exagerada de 

aspectos irrelevantes de pronúncia, que não comprometiam a fluência do falante/aprendiz”. 

Vale mencionar que em uma das situações, um dos estudantes, ao produzir a 

pergunta no passado Have you ever met USA before? (Você já conheceu os EUA antes?), 

pronunciou [mt ] ao invés de [mt]. O interlocutor compreendeu a pergunta, uma vez que ele 

fez parte da construção do diálogo, entretanto, considerando que este estudo observa os aspectos 

segmentais, Jenkins (2000) afirma que a duração das vogais é elemento importante na 

comunicação inteligível. A professora explicou a diferença ao pronunciar meet e met, levando 

o aluno a perceber e compreender que “meet” [mt ] refere-se ao presente e o met [mt] refere-

se ao passado. Para consolidar a explicação, a professora fez a transcrição dos símbolos [ɛ], 

demostrando como o som era produzido, e do [] e [] informando que o [] refere-se ao som 

curto e outro [] refere-se ao som longo, destacando que os sons longos são marcados por 

“esses dois pontinhos”. 
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Em relação ao presente exemplo, nota-se que a correção e a abordagem feita pela 

professora é um aspecto indicado no Núcleo de Língua Franca proposto pela Jenkins (2000). 

Segundo a autora, a duração das vogais é um fator necessário para manter a inteligibilidade na 

comunicação, ou seja, a ênfase no ensino deve estar relacionada à diferenciação de vogais curtas 

e longas, ao invés de enfatizar a qualidade vocálica, já que essa pode variar muito de acordo 

com os diferentes tipos de pronúncia.  

 Na segunda aula, também foi trabalhada a habilidade oral. Foram realizadas 

atividades de perguntas e respostas. Em uma das perguntas Do you like beer?  (Você gosta de 

cerveja?), a interlocutora compreendeu e respondeu sim. Porém, na sequência, havia a pergunta 

What’s your favorite? (Qual a sua favorita), mas a aluna não conseguiu responder por não ter 

entendido. Identificou-se nessa situação uma falha na comunicação. A professora interferiu 

fazendo a seguinte pergunta: “What’s your favorite beer? Skol? Brahma?...” A interlocutora 

reconheceu o mal entendido e explicou que ao invés de beer [biə] (cerveja) ela havia entendido 

bear [bɛə] (urso). A professora escreveu no quadro as duas palavras e pronunciou-as indicando 

a diferença nos sons.  

Ao analisar o referido exemplo, não foi possível identificar nenhum direcionamento 

sobre essa questão no Núcleo de Língua Franca. Com isso, confirma-se a necessidade de manter 

se elementos mínimos na fala para se fazer inteligível (JENKINS, 2000). Em geral, a professora 

instigou a habilidade de speaking e conduziu as aulas para que os alunos comunicassem 

somente em inglês. Nota-se que, durante o curso, a professora fez menções ao inglês como 

língua internacional e reafirmou que “atualmente não é preciso falar igual a um americano, pois 

a necessidade atual é de comunicar com o mundo”, postura semelhante às concepções de 

Jenkins (2000)  

 Em suma, notou-se que a marca do sotaque estava presente nos diálogos proferidos 

pelos alunos, contudo, a interação estava acontecendo nas atividades propostas. Neto (2006) 

afirma que não há dados que comprovem que os sotaques possam, de fato, afetar a 

inteligibilidade a ponto de impedir a comunicação. Assim, deduz-se que, quando a produção 

oral não atinge a intenção do significado pretendido, isso sim pode ser um problema de 

inteligibilidade. 

 

4.3  Questionário  
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  De modo a verificar como a pronúncia é abordada na perspectiva dos alunos no processo 

de formação, como mencionado na metodologia desta pesquisa, para coletar os dados, foi  

utilizado o questionário misto. Esse instrumento foi criado no programa Google Form e o link 

foi encaminhado por e-mail para os 25 (vinte e cinco) discentes do curso de LPI. O referido 

instrumento ficou 30 (trinta) dias disponível para o acesso. Ao todo, foram contabilizados 14 

(quatorze) questionários respondidos 

 Devido à estrutura mista, durante o processo de análise, foi necessário o uso de 

duas técnicas específicas: a análise de conteúdo, para interpretar as respostas discursivas, e a 

análise estatística para corroborar a interpretação realizada e viabilizar uma base quantitativa.  

 

4.3.1 Objetivo da formação em licenciatura Letras Português-Inglês 

 

Uma das primeiras indagações do questionário buscou entender qual o objetivo do 

discente ao realizar o curso de LPI, pois mesmo obtendo dupla habilitação o estudante poderia 

ter feito a escolha do curso considerando o desejo de trabalhar com a sua língua materna, e não 

a língua estrangeira. Ao analisar as respostas, os dados revelaram que nenhum dos discentes 

em formação tinha como objetivo ministrar aulas exclusivamente de inglês. Os dados tratados, 

usando a análise de conteúdo, indicaram que, ao realizar o curso, os estudantes pretendiam obter 

maior competência da língua materna ou se tornarem professores de português. Pode-se 

perceber ainda que, pelas respostas, há um interesse dos discentes em atuarem como professores 

de português e inglês, ou serem professores de português como língua estrangeira, conforme se 

verifica nas transcrições a seguir: 

 

Figura 5- Transcrição objetiva da realização do curso de LPI 
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Fonte: Resultados de pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Esse resultado possibilita corroborar a perspectiva de Almeida Filho (2000), que 

afirma que, ao proporcionar um curso com habilitação dupla, a dedicação dos conteúdos, muitas 

vezes, está fortemente ligada a estudos literários e linguísticos da língua materna, sobrando 

pouco espaço para o estudo da língua estrangeira. O autor afirma também que uma das causas 

das crises do curso de Letras refere-se à estagnação dos currículos que não conseguem 

acompanhar as novas demandas da vida contemporânea aos profissionais da área da linguagem. 

Neste estudo, não temos dados suficientes para afirmar que há estagnação do currículo do curso 

investigado, para isso seria preciso uma análise mais aprofundada para permitir essa 

interpretação. 

Outra análise realizada por meio dos dados, relaciona-se à posição de Almeida Filho 

(2003) que afirma que o monolinguísmo pode infligir a população brasileira, dificultando a 

formação de pessoas tanto no âmbito técnico quanto no aspecto cultural em geral. Assim, pelas 

respostas, a interpretação possível diz respeito à significação do idioma frente à informação e 

ao conhecimento. Conhecer uma língua estrangeira pode agregar saberes, ou seja, ter acesso a 

informações específicas em outra língua. Consoante a essa análise, percebe-se que os discentes 

reconhecem a potencialidade ao saber outro idioma, já que esse conhecimento pode garantir 

vários benefícios, como melhor posicionamento no mercado de trabalho. Desse modo, 

concorda-se com Jenkins (2000) quando a autora afirma que o monolinguismo é considerado, 

atualmente, como a exceção, e não a regra, entre os cidadãos no mundo.  

 

4.3.2 Abordagem da pronúncia na formação docente 

 

Para identificar a opinião dos estudantes em relação à abordagem da pronúncia da 

língua inglesa durante a graduação, foram realizados os seguintes questionamentos:  

1- Durante as aulas da graduação, você tem conhecimento se houve/há alguma 

disciplina em que se abordou/aborda mais explicitamente o ensino e aprendizagem da pronúncia 

do inglês? Se sim, qual (ais)? 

2- Em relação à graduação, como você classifica o tratamento dado ao ensino da 

pronúncia?  
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A primeira pergunta, de caráter discursivo, almejou identificar se, durante o curso de 

formação, havia disciplinas em que o ensino da pronúncia tivesse sido desenvolvido mais 

explicitamente.  Dos 14 (quatorze) respondentes, 07 (sete) afirmaram que esse conteúdo não 

existia, 02 mencionaram que nas disciplinas de inglês IV e III havia abordagens e o restante 

demonstrou não ter conhecimento. As respostas obtidas permitiram inferir que não há uma 

disciplina que aborde especificamente a pronúncia do inglês, somente uma disciplina específica 

voltada para o estudo da Fonética e Fonologia do Português13.  

Esse fato também é comprovado ao verificar a relação de disciplinas no PPC do curso, 

conforme apresentado na seção 4.1 deste capítulo. Entretanto, pelo contexto das respostas, 

entende-se que, quando acontece alguma abordagem do ensino da pronúncia, essa é realizada 

no interior das aulas de inglês, mais precisamente nas disciplinas de Inglês  III e IV.  

Conforme apresentado no PPC, o enfoque das disciplinas de Inglês não é em relação às 

teorias da língua, mas sim, em relação prática, ou seja, a ler, falar, escrever em inglês. O 

conjunto de dados analisados tende a demonstrar que as abordagens fonéticas e fonológicas, 

por exemplo, são tradadas subjacentes à habilidade oral. Por isso, não é permitido interpretar e 

afirmar que não exista nenhuma abordagem sobre o assunto. Essa interpretação foi possível de 

ser comprovada por meio das observações realizadas nas disciplinas de inglês III e IV. 

Conforme transcrito nas análises das observações, em  certos momentos, os professores dessas 

disciplinas apresentaram informações em relação aos aspectos sonoros do inglês, bem como 

fizeram intervenções dessa ordem junto aos alunos.  

 Assim, a pergunta do questionário foi fundamental para correlacionar os dados, uma 

vez que se indagou como os discentes avaliaram o tratamento dado ao ensino da pronúncia 

durante a graduação. Para tanto, foi desenvolvida uma escala em que o aluno deveria mensurar, 

sob sua perspectiva, a qualidade do ensino. Esse resultado é apresentado pelo gráfico 1 a seguir: 

 

                                                 

13 De acordo com o PPC, a disciplina de Fonética e Fonologia do Português está presente como disciplina 

obrigatórias no curso de Bacharelado em Humanidades dentro do eixo de conhecimento em estudos Linguísticos. 
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Gráfico  1- Ensino da Pronúncia na Graduação 

 

Fonte: Resultados de pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

 A partir do gráfico 01 pode-se observar que 36% dos discentes classificaram o ensino 

da pronúncia de nível regular e 29% classificaram que o tratamento dado à pronúncia do inglês 

como bom, ou seja, 65% das respostas demonstraram uma posição mediana em relação à 

qualidade do processo de ensino aprendizagem da pronúncia da língua inglesa na graduação. 

Desse modo, entende-se que, um conjunto de variáveis pode ter influenciado o resultado. Por 

exemplo, os respondentes podem ter receio de julgar as ações desenvolvidas no curso. Outra 

questão é em relação reflexão que os discentes fazem em relação a pronúncia, pois para eles, o 

ensino/abordagem pode estar condizente com a realidade cultural com que eles vivem desde a 

formação no ensino regular.  

O que pode ser inferido é que, em algum momento, os professores formadores inserem 

informações sobre aspectos fonológicos, sem efetuar correções excessiva, mas intervindo em 

caso de pronúncias incompreensíveis,  pois se não houvesse nenhuma abordagem teórica sobre 

o assunto, o resultado tenderia ser mais negativo, ou seja, considerariam que o ensino muito 

fraco ou muito fraco. 

 Esse resultado pode estar relacionado ainda com abordagem metodológica adotada no 

curso em questão, ou seja, pode referir-se à Abordagem Comunicativa, a qual desmistifica o 

critério de performance da pronúncia perfeita e permite a fluidez da fala e a negociação do 

processo interacional. Essa abordagem possui uma perspectiva inovadora quanto ao tratamento 
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da pronúncia, de modo que as teorias ligadas aos aspectos sonoros sejam apresentadas em favor 

do aprendiz sem requerer do mesmo uma pronúncia ideal (CELCE-MURCIA ,1996). 

Vale ressaltar que ocorreu uma divergência ao analisar uma terceira questão do 

questionário, a qual buscou identificar a técnica mais usada durante as aulas para se ensinar a 

pronúncia. As respostas foram um pouco antagônicas à vertente comunicativista, já que os 

dados revelaram que a repetição-imitação é bem mais usada para se ensinar a pronúncia do que 

os elementos teóricos. 

Além dos dados qualitativos, os dados quantitativos gerados por uma questão fechada 

demonstraram que a repetição é a técnica mais utilizada no ensino aprendizagem da pronúncia 

em inglês, conforme apresentado no gráfico 02: 

 

Gráfico  2- Identificação de Método Utilizado 

 

Fonte: Resultados de pesquisa Elaborado pela autora 

 

Como é possível visualizar, dentre os entrevistados, 64% afirmaram que o método mais 

utilizado para o ensino da pronúncia é a repetição, seguido pelo método articulatório (22%) e o 

teórico (14%). Esses resultados levam a inferir que a abordagem intuitiva imitativa (Intuitive-

Imitative Approach), que está relacionada com a capacidade do aprendiz em ouvir e imitar os 

sons da língua alvo, é mais acentuada em detrimento do uso dos recursos fonéticos. Nenhum 

dos autores estudados nesta pesquisa consideram que a repetição seja um método incorreto, 

porém Norris e Ortega (2000) afirmam que a instrução explícita, como ler e realizar transcrições 

fonéticas, bem como conhecer símbolos do alfabeto fonético internacional, é significativa e 
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mais duradoura que as abordagens implícitas, permitindo o desenvolvimento maior das 

competências do futuro docente.  

Na perspectiva da inteligibilidade, essa divergência apresentada, entre abordagem 

comunicativista e técnica de repetição, pode estar ligada ao fator histórico do ensino da 

pronúncia. De acordo com Celce Murcia et. al. (1996), por muito tempo, os sons foram 

ensinados de forma indutiva-imitativa por meio da repetição, exigindo do falante uma 

pronúncia igual a de um nativo. Assim, em certos casos, nas aulas de inglês, a parte dedicada à 

pronúncia, em geral, se dedica somente à prática da repetição 

 

4.3.3 Aspectos técnicos específicos 

 

Considerando que no curso de formação de LPI não foi identificada a presença de 

disciplinas que tratem exclusivamente da Fonética e da Fonologia da língua inglesa, no 

questionário foi elaborada uma seção com perguntas específicas sobre o assunto. O objetivo foi 

investigar se, de certa forma, os discentes desse curso carecem dessas informações ou se o curso 

lhes proporciona conhecimentos suficientes. 

Nesse sentido, foram formuladas algumas afirmações sobre as quais os acadêmicos 

deveriam manifestar o quanto sabem a respeito dos aspectos teóricos que envolvem conteúdos 

fonéticos e fonológicos.  As afirmativas desenvolvidas foram baseadas nos conteúdos 

abordados dentro dessas disciplinas. Nesse caso, usou-se como base o material de Cristófaro 

Silva (2005), que traz conceitos de Fonética e Fonologia, atividades de leitura de texto transcrito 

foneticamente, transcrições fonéticas, bem como abordagens referentes às variedades do inglês 

falado em diferentes partes do mundo. A tabela 01 representa os resultados em relação ao 

conhecimentos técnicos específicos.   
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Tabela 1- Conhecimento Técnicos Especificos 

Tabela 3: Percepção dos acadêmicos do curso de Letras Português/ Inglês acerca dos conhecimentos técnicos 

específicos 

Assertivas (Cristofáro Silva, 2005) Sei muito 

bem (1) 

Sei 

suficientemente 

(2) 

Neutro (3) Sei muito 

pouco (4) 

Sei nada (5) 

1.     Eu sei como fazer as transcrições 

fonéticas de palavras em inglês; 

0 5(35.7%) 1 (7.1%) 4(28.6%) 4(28.6%) 

2.      Eu sei ler em inglês por meio de 

transcrições fonéticas; 

0 5(35.7%) 2 (14.3%) 3(21.4%) 4(28.6%) 

3.      Eu sei conceituar Fonética e 

Fonologia 

3(21.4%) 3(21.4%) 3(21.4%) 3(21.4%) 2 (14.3%) 

4.      Eu sei algumas variações de 

pronúncia de palavras em Inglês. 

1(7.1%) 4(28.6%) 2 (14.3%) 5(35.7%) 2 (14.3%) 

Fonte: Resultados de pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Considerando a assertiva (“Eu sei como fazer as transcrições fonéticas de palavras em 

inglês”) é possível visualizar que os respondentes que julgaram saber muito pouco e os que 

disseram não saber nada sobre o assunto, somam 57.2%, ou seja, pouco mais da metade dos 

respondentes consideram que não possuem ou não desenvolveram a habilidade de transcrições 

fonéticas do inglês. Além disso, vale mencionar que nenhum dos respondentes considerou saber 

muito, bem como executar tal atividade, o que pode ser um aparente reflexo de que há poucas 

exposições das representações dos sons da língua inglesa utilizando-se dos símbolos fonéticos. 

Dentre os respondentes, 35,7% afirmou saber suficientemente como fazer as transcrições 

fonéticas de palavras em inglês. Isso pode ser um indicativo de que em algum momento do 

curso as práticas docentes orientaram brevemente apresentando características fonéticas 

indispensáveis para a aprendizagem da pronúncia.  

Uma interpretação semelhante foi dada à assertiva 2 (“Eu sei ler em inglês por meio de 

transcrições fonéticas”), em que 50 % dos discentes afirmaram saber pouco ou não saber nada 

como ler em inglês por meio de transcrições fonéticas. É um número expressivo que julga não 

conhecer os símbolos fonéticos para realizarem leituras, o que leva a possível interpretação da 

carência de uma disciplina específica que oriente os discentes nessas ciências dentro do curso 

de formação.  Considera-se que, ao saber fazer uso dos símbolos fonéticos, os discentes podem 

se tornar mais autônomos em relação à sua aprendizagem, como por exemplo, ao utilizar o 

dicionário para descobrir a pronúncia de uma determinada palavra, tendo em vista que muitos 

dicionários possuem essa ferramenta.  Para uma análise mais concreta, seria necessário observar 

os sujeitos utilizando atividades como a leitura por meio de transcrições, só assim seria possível 
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afirmar com maior precisão qual o nível de habilidade dos sujeitos que conseguem  desenvolver 

essa ação. Essa pode ser uma questão para futuros trabalhos sobre esse tema.   

Para a terceira afirmativa (“Eu sei conceituar Fonética e Fonologia”), obtiveram-se 

respostas mais homogêneas. Dentre os respondentes 14,3% afirmaram não saber nada a respeito 

da questão, enquanto para o restante, as respostas foram distribuídas igualmente entre as demais 

opções (sei muito bem, sei suficientemente, neutro e sei muito pouco), com 21,4% em cada 

alternativa. Considerando essa homogeneidade, pode se subentender que os discentes ainda não 

têm um conceito de Fonética e Fonologia consolidado, ou seja, podem não compreender as 

concepções e a funcionalidade dessas ciência para o ensino de línguas. Essa interpretação pode 

condizer com o que Gimenez (2004) afirma sobre a organização dos currículos, já que, de 

acordo com a autora, há uma tendência de separar as disciplinas ditas de conteúdo das 

disciplinas pedagógicas, dificultando o diálogo que poderia levar à interdisciplinaridade.  

A última afirmativa relacionada aos conhecimentos técnicos específicos (“Eu sei 

algumas variações de pronúncia de palavras em Inglês”) mostrou que apenas 7,1% dos 

acadêmicos sabem muito bem algumas variações de pronúncia de palavras em inglês e 50% 

sabem muito pouco ou nada a respeito dessas variações. Novamente seria necessário uma 

observação, apresentando um áudio, com variações de pronúncias distintas, para detalhar essa 

questão e verificar qual o nível de compreensão dos ouvintes.  

Em meio as interpretações efetuadas, pode ser que a noção ligada à inteligibilidade pode 

não estar sendo não seja abordada explicitamente no curso, uma vez que os discentes sabem 

pouco a respeito das variações da pronúncia.  Esse resultado diverge da proposta do PPC desse 

curso, uma vez que o documento tece a ideia de que a segunda habilitação oferece subsídios 

para que o futuro profissional visualize a língua nos processos de integração global, 

desenvolvendo uma atitude sem preconceitos em relação às variantes sociais e regionais 

(UFVJM PPC-LPI, 2011). 

 

4.3.4   Inteligibilidade 

 

  

De acordo com Jenkins (2000), a maioria das interações em inglês na atualidade não 

envolve os falantes nativos. A globalização permitiu o intercâmbio comunicativo envolvendo 
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falantes do inglês como língua internacional. Sendo assim, a autora afirma que as variantes do 

inglês americano e britânico não devem mais ser utilizadas como normas para a correção no 

ensino da pronúncia. Ao perceber essa ampla variedade na produção dos sons, Jenkins (2000) 

defende que é preciso estabelecer aspectos básicos da pronúncia que podem impedir a 

inteligibilidade na comunicação do inglês como LI, facilitando o processo de ensino 

aprendizagem da pronúncia e não correr o risco de alcançar tempos de total incompreensão. 

Como já foi pontuado neste estudo, em relação concepção da inteligibilidade, levou se 

em consideração o posicionamento de Kenworthy (1987) e Jenkins (2000) de que os fatores 

inteligíveis estão relacionados com a capacidade de desenvolver e reconhecer a fala durante o 

processo de comunicação. Nesse sentido, foi elaborada uma pergunta no questionário com o 

objetivo de compreender qual o entendimento os discentes do curso de LPI possuem em relação 

ao assunto, mais especificamente, para verificar se o paradigma da pronúncia perfeita ainda é 

uma concepção constante no curso de formação. Dessa forma, foram elaboradas afirmativas 

acerca da inteligibilidade e os respondentes deveriam marcar em escala o grau de aceitação das 

sentenças. 

Na afirmativa que considera que “falar bem é ter uma pronúncia perfeita/ótima”, 57% 

discordam total ou parcialmente dessa questão. Assim, infere-se que parte dos respondentes 

entende que falar bem não está totalmente relacionado a obter uma pronúncia igual a de um 

nativo. Rajagopalan (2005, p. 155) argumenta o fato e afirma que a língua é mutável e tem 

variações, o que converge para um cenário atual de interação, é propício ao “hibridismo 

inevitável”, gerando pronúncias diferentes dos nativos. Contudo, os dados obtidos revelam que 

36% dos respondentes concordam que falar bem é ter uma pronúncia perfeita, ou seja, nota-se 

que uma concepção de pronúncia ideal ainda perpassa no discurso dos futuros docentes. 

Segundo Moita Lopes (1996, p. 42-43), essa exigência de “incorporação de hábitos culturais, 

ou seja, a cópia, xérox do falante nativo é o primeiro sintoma de alienação...” no processo de 

ensino de uma língua, pode ser um indício de que uma parte dos discentes em formação pode 

estar alienada a querer alcançar uma pronúncia perfeita/ideal.  

Ao analisar os dados obtidos pela assertiva “uma pronúncia inteligível segue os padrões 

do inglês americano/britânico”, identificou-se que 43% dos respondentes concordam 

parcialmente ou totalmente que a pronúncia inteligível segue os referidos padrões. 21 % dos 

respondentes não concordam nem discordam e 36% discordam da questão. Pelos dados, tem-

se que grande parte dos aprendizes não considera as outras variedades de pronúncia e que o 
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entendimento que os discentes têm sobre ser inteligível não condiz com a proposta da 

inteligibilidade. 

 Por fim, ao analisar a assertiva “não há mais a necessidade de a pronúncia ser idêntica 

à de um nativo, pois o objetivo do inglês internacional é garantir a inteligibilidade na 

comunicação”, nota-se um resultado homogêneo, haja vista que 50% concordam e 50% 

discordam da questão. Isso pode revelar que a meta de alcançar a pronúncia como a do falante 

nativo pode estar presente   na concepção desses sujeitos de pesquisa. Na perspectiva adotada 

nesse trabalho, percebe-se uma maior necessidade de apresentar o ponto de vista do processo 

de desnacionalização do inglês, conforme defende McKay (2003).  

O resultado pode estar ligado ainda ao que Miranda (2007, p.4) argumenta ao afirmar 

que “a maioria dos aprendizes de inglês acaba vendo no falante nativo o referencial de sucesso, 

a confirmação de que eles de fato aprenderam a língua, ou sua meta final”. Talvez essa seja 

uma crença arraigada, pois Miranda (2007, p.2) acrescenta que “erramos quando almejamos 

aquilo que é inatingível, que, neste caso, seria o falar como um nativo da língua”.  Porém, vale 

mencionar que há uma parcela de sujeitos que já reconhece a inviabilidade de pronunciar de 

forma idêntica a um nativo e compreende os fins comunicativos da língua. 

Com relação às afirmativa “a inteligibilidade está relacionada com a habilidade de 

produzir e receber formas fonológicas”, o resultado, representado no gráfico 3, demonstra que 

50% dos respondentes não concordam e nem discordam da assertiva.  Somente 36% concordam 

com essa proposição.  

 

Gráfico  3- Inteligibilidade - produzir e receber formas fonológicas 

 

Fonte: Resultados de pesquisa. Elaborado pela autora. 
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 Um resultado semelhante ocorreu ao se lançar a assertiva “há  fatores fonológicos que 

são usados como parâmetros para garantir a inteligibilidade entre não nativos”: 64% dos 

sujeitos jugam não concordar nem discordar e somente 22% concordam sobre a questão, 

conforme é possível verificar no gráfico 4, a seguir:  

 

Gráfico  4- Fatores fonológicos usados para garantir a inteligibilidade 

 

Fonte: Resultados de pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Desse modo, por meio dos resultados representados nos gráficos 3 e 4 é possível 

evidenciar a imprecisão de conhecimento dos respondentes em relação à inteligibilidade. 

Segundo Jenkins (2000), a inteligibilidade refere-se à habilidade de produzir e receber formas 

fonológicas. A autora também estabelece aspectos fonológicos para garantir uma comunicação 

inteligível. Porém, pelas respostas, mesmo havendo indícios do tratamento do inglês como 

língua internacional, a ideia da inteligibilidade pode não estar consolidada, haja vista que os 

aspectos questionados não são claramente difundidos entre os alunos, os quais mantêm um 

posicionamento neutro.  

Por fim, a questão que menciona que “a pronúncia inteligível colabora para promover 

a comunicação” demonstrou que os discentes consideram os aspectos sonoros importantes para 

comunicação. O índice em relação à assertiva foi alta: 79% dos respondentes concordaram 

parcialmente ou totalmente com o fato. De acordo com Mattos e Souza (2007), a pronúncia é 

relevante para conduzir a comunicação em uma língua estrangeira, uma vez que essa habilidade, 

além de envolver a expressão oral, também está ligada à prática de compreender e entender a 

fala de outras pessoas. Nessa perspectiva, entende-se que a abordagem comunicativa pode estar 

presente nas práticas pedagógicas do curso, mas que a ideia de inteligibilidade carece de 

abordagens mais detalhadas.  
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4.3.5   Autonomia X Oportunidade 

 

O processo de formação, segundo Leffa (2001), é uma preparação bem mais 

complexa do que simplesmente realizar uma graduação. Para o autor, a formação envolve 

momentos de reflexão, experiência e busca de conhecimento contínuo. Outro fator fundamental 

no processo de formação, diz respeito à autonomia, ou seja, a habilidade dos aprendizes em 

buscar conhecimentos por si só.  

Assim, foi proposta uma pergunta no questionário que visou verificar se a 

autonomia é uma característica dos discentes do curso de licenciatura em LPI. Essa pergunta 

foi elaborada para identificar se os futuros docentes buscavam conhecimentos além da sala de 

aula, ou seja, além das disciplinas organizadas pelo currículo.  

As respostas revelaram que, dos 14 (quatorze) respondentes 12 (doze) afirmaram 

serem autônomos, uma vez que procuram aprender a língua inglesa por meio de aplicativos e 

plataformas da internet, vídeos, filmes, músicas, dentre outras ferramentas. Ao analisar as 

respostas, considera-se que essas ações correspondem, sim, a um processo de autonomia, pois 

segundo Holec (1981), um dos precursores em definir autonomia o termo está relacionado com 

“... ability to take charge of one’s own learning” (HOLEC, 1981,p. 3), ou seja, a habilidade de 

se encarregar da própria aprendizagem. Este estudo concorda com o autor, haja vista que, a 

atuação dos discentes em manter o contato com a língua estrangeira, fora do ambiente formal 

de ensino, é considerada uma ação benéfica em relação a formação desses sujeitos. 

Considerando ainda que Almeida Filho (2001) afirma que a formação não é 

realizada somente nos bancos da universidade, foi elaborada uma questão com intuito de 

verificar se os discentes do curso de LPI conheciam e participavam do Núcleo de Línguas. 

Conforme mencionado anteriormente, o Nucli é um espaço importante para a sociedade 

acadêmica, pois democratiza o ensino de idiomas. Além disso, é considerado um ambiente de 

formação docente pelo fato de ter como professores nos cursos de idiomas alunos do curso de 

letras da UFVJM.  

Percebe-se que todos os discentes tinham conhecimento do Nucli e que 57% deles 

já tinham participado de algum curso oferecido no núcleo. Ao perguntar como foi a experiência 

dessa participação, os respondentes julgaram ter sido um momento muito produtivo, de muita 
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eficiência, e que permitiu melhorar muito os conhecimentos de inglês. Os excertos na tabela 7 

abaixo comprovam esse resultado. 

 

 

Quadro 7 - Quadro de discurso 

1. “Gostei, achei muito eficiente para ajudar a melhorar o meu inglês” 

2. “sim. foi bom.” 

3. “Sim. Foi muito produtivo” 

4. “Já participei, foi muito interessante e a abordagem diferente da sala de aula foi muito 
proveitosa.” 

5. “Sim, os cursos são excelentes e são voltados para a área acadêmica.”  

6. “Sim, o Toefl “ 

7. “Só a preparação para o TOEFL.” 

8. “Já participei....” 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Nota-se que as respostas demonstraram uma satisfação em relação às aulas 

ministradas no Nucli. Os 43% dos discentes que não participaram dos cursos justificaram não 

ter tempo devido ao trabalho, ou dificuldade em conciliar com a rotina do dia-a-dia. Outros 

afirmaram morar longe ou em outra cidade, demonstrando que o deslocamento é um fator que 

impede a participação de mais alunos nas atividades desenvolvidas pelo Núcleo.  

Depreende-se que um percentual considerável de discentes está agindo com 

autonomia em relação à sua formação. O fato de frequentar os cursos do Nucli é visto neste 

estudo como uma busca de complementação das cinco competências estabelecidas por Almeida 

Filho (2004) a saber; a competência linguística, teórica, implícita, aplicada e profissional. Além 

disso, o contexto em que esse programa surgiu está relacionado às políticas de 

internacionalização e a valorização do inglês como língua internacional. São ações que 

diretamente ou indiretamente estão associadas aos professores de línguas. 

Portanto, salienta-se que, aperfeiçoar a formação inicial docente é uma 

oportunidade de melhoria na educação como um todo, uma vez que, são eles os responsáveis 

pela ação educativa do processo de ensino-aprendizagem. 

  

4.4 Triangulação dos dados 
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Günther (2006) afirma que a triangulação pode ser usada por meio de diferentes 

abordagens metodológicas do objeto empírico, podendo, assim, prevenir distorções tanto à 

aplicação de um único método quanto a uma única teoria ou um pesquisador. Desse modo, a 

fim de confrontar os dados obtidos pelos métodos, foi utilizada a triangulação metodológica 

estabelecendo assim a confiabilidade e a validade da pesquisa. Flick (2009) também 

compartilha dessa ideia e argumenta que a triangulação proporciona a combinação de dados 

distintos em relação a um mesmo fenômeno. A figura 6 demonstra como foi feito o cruzamento 

das informações para sustentar a interpretação realizada nesta pesquisa. 

 

Figura 6 Triangulação Metodológica 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Conforme demonstra a figura 6, por meio do questionário misto foi possível obter 

as respostas dos discentes em relação a toda problemática levantada nesta pesquisa. Os dados 

foram analisados e confrontados com os dados obtidos pela observação, assim como  as 

informações descritas no PPC do curso. Desse modo, permitiu-se interpretar que durante o 

curso de formação de LPI da UFVJM os conteúdos abrangentes das ciências da Fonética e 

Fonologia da língua inglesa, bem como os fatores delineados pelo NLF carecem de estudos 

aprofundados conforme, delineia a ementa da disciplina de Inglês V do PPC do curso 

“Aprofundamento do estudo de fonética e fonologia em Língua Inglesa” (UFVJM. PPC-LPI, p. 38, 

2011). 
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De acordo, com Jenkins (2000) esses conhecimentos são importantes para 

compreender as interações do inglês como LI e suas variedades no momento da comunicação 

com os outros interlocutores. Por isso, a autora apresenta o NLF como uma alternativa de 

abordagem para o ensino aprendizagem da pronúncia do inglês internacional, e é isso o que este 

estudo busca demonstrar para, se possível, aprimorar o tratamento em relação às questões da 

pronúncia, ou quem sabe, apresentar reflexões para os próprios discentes buscarem esses 

saberes.  

 Por meio da triangulação, percebe-se que o inglês é, por vezes, tratado como uma 

língua internacional, uma vez que, em certos momentos de atividades orais, os professores 

estimulam e encorajam a prática da conversação dos discentes sem impor aos falantes a 

necessidade de seguirem um padrão de pronúncia ideal. Entretanto, nas observações das aulas 

e ao analisar o PPC, percebe-se que as premissas da inteligibilidade, tais como, demostrar 

pontos que favorecem a comunicação (os aspectos de requerimento fonético, duração das 

vogais, dentre outros) são insuficientemente tratados e difundidos nas práticas docentes.  

Ao triangular os dados obtidos pela observação e do questionário, confirma-se que 

nas disciplinas de Inglês III, IV e V os alunos não recebem satisfatoriamente conhecimentos 

técnicos específicos de Fonética e Fonologia da língua inglesa, ou seja, não estudam 

aprofundadamente as noções de som, fone e fonema, transcrições fonética e fonológica e 

variações do idioma.   Mesmo que o material utilizado nas aulas, o livro New English File,  

induza os professores a apresentarem os símbolos fonéticos, entonação, ritmo, dentre outras 

orientações sobre a pronúncia, ainda assim transparece um receio dos docentes ao trabalharem 

com tema. Pelas analises, entende-se que o enfoque das disciplinas não é trabalhar os aspectos 

sonoros, assim, talvez, seja por essa razão o tratamento superficial ao tema. Vale mencionar 

que não é pertinente julgar que não exista nenhuma explanação sobre o assunto, pois cerca de 

65% dos respondentes classificaram o ensino da pronúncia como bom ou regular, e somente 

21% classificaram como fraco ou muito fraco. Assim, infere-se que há indícios de que o tema 

é, por vezes, tratado, entretanto para um professor de língua estrangeira, na perspectiva adotada 

neste trabalho, o estudo deveria ser mais consistente para que possa colaborar futuramente no 

desenvolvimento das habilidades orais do futuro professor.  

 Em relação à metodologia no ensino da pronúncia, a técnica de repetição é a mais 

utilizada durante as aulas, conforme apontaram os dados. Como já discutido, esse resultado 

pode ter reflexos históricos do ensino de pronúncia, haja vista que, segundo Celce-Murcia et. 

al (1996)  a Abordagem de Imitação Intuitiva perdurou  por muito tempo na metodologia de 
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ensino. Só após o Movimento Reforma é que a Abordagem Analítica recebeu destaque, 

utilizando de informações e ferramentas tais como o alfabeto fonético, descrições articulatórias 

e orientações para melhor percepção das habilidades orais (CELCE-MURCIA et al. 1996). 

Nesse viés, depreende-se que a utilização explícita dessas ferramentas na formação docente 

poderia romper com o paradigma da imitação e do desejo de pronunciar como o nativo. 

 Vale mencionar ainda que os dados revelam que as atividades práticas relacionadas 

à Fonética e Fonologia têm mais destaque do que o próprio conceito das disciplinas e as 

variedades da pronúncia. Na assertiva que busca avaliar se os sujeitos sabem conceituar 

Fonética e Fonologia, o resultado foi homogêneo, cerca de 21,4% dos respondentes julgam 

saber bem, suficiente, neutro ou pouco.  Nesse contexto, conceitos, princípios e nem 

fundamentos sobre os conteúdos fonéticos-fonológico não são destaque nessas disciplinas, 

mesmo porque não é essa a proposta da aula, porém, as atividades observadas e os exercícios 

presentes no livro trazem conteúdos práticos sobre essas disciplinas. 

As análises feitas a partir das observações agregam ao processo de triangulação um 

suporte para a análise dos dados. Por meio das observações realizadas no Nucli, foi possível 

perceber que, nas aulas do curso de “Estratégias orais para Intercâmbio”, a professora que tem 

formação no curso de LPI da UFVJM demonstrou conhecimento em relação à classificação e 

representação dos fonemas consonantais e vocálicos da língua inglesa. Apesar de não ser o 

objetivo da aula, em certos momentos a professora explicitou teorias relacionadas à fonética, 

como por exemplo; duração das vogais, movimentos articulatórios e entonação nas sentenças. 

Esse fato pode ser um indício de que, implicitamente a professora apresentou fatores 

fonológicos que são usados como direcionamentos para garantir a inteligibilidade. Vale 

mencionar que a presente investigação falhou em relação a não ter buscado informações sobre 

como a professora desenvolveu esse conhecimento (seria por meio do curso da graduação ou 

de forma autônoma?) Essas respostas ajudariam a completar os dados deste estudo. 

Ao propor a questão que norteia esta pesquisa uma preocupação que se coloca é em 

relação à maneira como a pronúncia é tratada na formação docente. Conforme pode-se atestar 

no referencial teórico, a posição do inglês como LI condiciona a abordagem de um novo 

parâmetro para o ensino aprendizagem da pronúncia do inglês, não mais baseado nos aspectos 

nativos, mas sim, nos fatores inteligíveis. Desse modo, ao confrontar os dados da pesquisa, 

nota-se que há uma carência no projeto político pedagógico ao tratar dos aspectos sonoros da 

língua inglesa e a inteligibilidade. Como mencionado, nas observações, percebe-se a postura 

dos docentes em favor da posição do inglês como língua internacional, mas nas atividades 
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práticas observadas nesta pesquisa, há uma lacuna ao apresentar as ideologias ligadas a esse 

posicionamento, ou seja, há uma ausência nas considerações acerca dos elementos inteligíveis. 

Portanto, diante do cenário apresentado, para o curso de LPI da UFVJM, que carece 

de uma abordagem mais consolidada em relação aos aspectos sonoros da língua inglesa, o guia 

do Núcleo de Lingua Franca, proposto pela Jenkins(2000), poderia ser uma opção a ser utilizada 

nos processo de formação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto, a pesquisa realizada, objetivou identificar  em que condições 

são trabalhados os aspectos fonéticos-fonológicos da língua inglesa durante o processo de 

formação docente do curso de Letras Português Inglês da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Ao descrever e interpretar o objeto em foco, foram apresentadas, no 

seu desenvolvimento, questões relacionadas à formação do professor de língua inglesa, à 

inteligibilidade da pronúncia e às peculiaridades apresentadas no LFC. 

Almeida Filho (2004) traça cinco competências necessárias para a atuação do 

professor de línguas estrangeiras. Apesar de o autor considerar que as competências linguística 

e implícita são as mais relevantes para a prática profissional, este estudo permite discordar, 

parcialmente, do autor e afirmar que a competência teórica também deve ser enfatizada, para 

que os futuros docentes sejam capazes de explicitar os processos teóricos, no momento do 

ensino-aprendizagem. Além disso, para Seara et al (2015), visualizar o funcionamento da língua 

pelo prisma da Fonética e da Fonologia é fundamental para formação, pois o aluno desenvolve 

a capacidade de reflexão sobre as unidades sonoras da língua, da palavra, da sílaba e dos 

fonemas. 

O resultado desta pesquisa revelou que as abordagens que suscitam o estudo da 

pronúncia da língua inglesa encontram superficialmente presentes no curso de LPI da UFVJM. 

Considera-se superficialmente devido às falas dos próprios discentes, em almejarem conhecer 

mais pressupostos teóricos acerca da Fonética e Fonologia do inglês. Em termos gerais, nota-

se a disposição dos professores em querer ensinar tais aspectos; contudo, é compreensível que 

esse não seja o foco das aulas e que, além disso, várias outras habilidades precisam ser 

desenvolvidas, tais como writting, listening, reading e speaking. Salienta-se ainda que, para 

tratar  dos aspectos técnicos das disciplinas, exige-se um conhecimento conciso; caso contrário, 

o ensino pode se tornar comprometido. Delatorre (2007), que argumenta que a insuficiência de 

conhecimentos nessa área, por parte dos professores, faz com que se sintam inseguros no 

momento de intervir nas abordagens sonoras da língua, afetando diretamente o processo de 

formação docente. 

Ao inferir que as abordagens teóricas em relação à pronúncia do inglês no curso de 

LPI necessitam de mais destaque, percebe-se que as condições para o estudo aprofundando são 

mínimas, uma vez que a carga horária pode estar direcionada às disciplinas referentes à língua 
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portuguesa, comprometendo conteúdo específico da língua inglesa. Além disso, por meio da 

análise exposta anteriormente, subentende-se que os discentes tenderão a buscar conhecimentos 

referentes ao português, uma vez que desejam trabalhar com a língua materna. 

Desse modo, ao dialogar com o referencial teórico desta pesquisa, entende-se que 

as proposições de Almeida Filho (2000), acerca da formação docente e da organização 

curricular dos cursos de formação, visam ao fortalecimento da necessidade da oferta de 

condições para que os discentes possam desenvolver as competências inerentes à profissão. 

Nesse caso, devido à modalidade de dupla habilitação, os conhecimentos devem abranger a 

formação, tanto do professor da língua materna, como o da língua estrangeira. Subentende-se 

que uma reforma curricular nos estudos da linguagem deveria, no mínimo, alcançar esses 

domínios, por meio de disciplinas, enfoques e procedimentos, em uma busca de formação 

inicial que, segundo o autor, é quase sempre incompleta (ALMEIDA FILHO, 2000 p.44).  

O PPC do curso de LPI prevê a formação de um profissional que seja capaz de 

refletir criticamente, ter uma postura autônoma, manter o aperfeiçoamento e desenvolver as 

competências necessárias à sua profissão. Assim, infere-se que os discentes em formação 

possuem relativamente esse perfil, ao demonstrarem esforços na busca do desenvolvimento das 

habilidades da língua inglesa. Certamente, essa postura não é geral em relação ao inglês, devido 

ao fato de que grande parte dos discentes almeja ser professores de língua portuguesa. Contudo, 

mesmo a LE não sendo objetivo principal, os estudantes compreendem a importância do inglês 

como língua internacional e buscam desenvolver a habilidade comunicativa no idioma. 

De acordo com os resultados apresentados, os sujeitos desta pesquisa revelam-se 

conscientes em relação à função comunicativa do inglês no mundo global. Segundo Kenworthy 

(1987); Jenkins (2000) e; (Walker, 2010) a posição atual do inglês como uma língua 

internacional abrange as ocorrências de variações na fala, de maneira que a comunicação se 

torne compreensível. Porém, não fica explícito se eles sabem o porquê dessa premissa, 

pensando na questão da inteligibilidade. 

 Lima (2009, p. 71) argumenta que, devido à expansão e domínio desse idioma, 

“chegou-se à conclusão de que não há um sotaque nativo de referência para todos aqueles que 

estudam e ensinam o inglês”. Assim, o autor afirma que é necessário estabelecer aspectos 

mínimos, já que essa liberdade de falar a língua poderá afastar-se severamente da pronúncia 

inteligível.  Entretanto, os resultados apontam para um cenário em que a concepção de 

inteligibilidade ainda não está totalmente materializada dentro do curso. Os professores 
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conduzem as aulas, permitindo que os alunos produzam os sons de maneira que o interlocutor 

possa compreender, mas sem uma premissa para justificar essa ocorrência. 

McKay (2002) afirma que é a inteligibilidade entre os interlocutores que assegura 

a perspectiva do ensino da língua inglesa como língua internacional. Caso contrário, pode haver 

uma desordem na comunicação. Em uma análise geral, apesar de se compreender o fato de que 

o objetivo das disciplinas do curso não é, exclusivamente, a pronúncia, observou-se que, mesmo 

nas atividades práticas, são raros os momentos em que se discute  o inglês como língua 

internacional, o que seria fundamental para sustentar as ideologias da inteligibilidade. Ressalta-

se ainda que, em nenhum momento, foram apresentados, conscientemente, os aspectos que 

compõem o NLF, ou seja, fenômenos que, segundo Jenkins (2000), são elementares para 

estabelecer a comunicação inteligível.  

Finalmente, este estudo deixa suas contribuições para as próximas elaborações do 

projeto político pedagógico do curso de LPI da UFVJM, uma vez que as discussões geradas 

aqui apresentam características reflexivas em relação à importância do ensino-aprendizagem da 

pronúncia da língua inglesa, no âmbito da formação inicial docente. Espera-se que, ao abordar 

os estudos fonéticos e fonológicos, as tendências marcadas, historicamente, pela crença e 

prática imitacionista, como procedimentos para se alcançar a fala perfeita, sejam rompidas, 

dando espaço para a valorização dos aspectos identitários e inteligíveis da pronúncia. Essa 

perspectiva, segundo Dalton e Seidholfer (1994), considera que a pronúncia está relacionada à 

identidade social e individual de cada aprendiz e que a variação entre as línguas é algo comum 

de acontecer.   

Em suma, enfatiza-se que este estudo não se encerra por aqui, mas direciona para 

futuras investigações, na busca de dar continuidade à temática abordada. Assim, sugere-se, por 

exemplo, um estudo comparativo entre instituições com currículos que possuem a disciplina  de 

Fonética e Fonologia da língua inglesa com intuito de identificar as perspectivas em relação 

dos discentes em formação em relação à pronúncia do inglês. Bem como, talvez, realizar um 

estudo das formações dos docentes atuantes nos cursos de LPI da UFVJM. 
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APÊNDICE 1 

 

Participação na pesquisa: Formação de professores de Língua 

Inglesa 

Prezado (a) aluno (a) do curso de Letras Português/Inglês da UFVJM, 

O presente questionário pretende coletar informações a respeito da utilização de 

abordagens teóricas em relação ao ensino e aprendizagem da pronúncia durante a formação de 

docentes de língua inglesa do curso de Letras Português/Inglês (LPI) da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Esse instrumento faz parte da pesquisa de 

mestrado intitulada "Formação de professores de Língua Inglesa na UFVJM", do Programa de 

Pós-Graduação em Educação desta Instituição. 

O tempo para responder a este questionário é de aproximadamente 20 minutos.  

Antecipamos agradecimentos pela sua participação. Ela é muito importante para o 

desenvolvimento desta pesquisa e, consequentemente, do curso do qual você faz parte. 

Roberta Silva Santos (mestranda)  

Profa. Dra. Adriana Bodolay (orientadora) 

*Obrigatório 

1. Nome * 

 

2. Período * 

 

Disciplinas cursadas 

 

Selecione as disciplinas que você já cursou ou está cursando. 

3. * 

Marque todas que se aplicam. 
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 Inglês III 

 Inglês IV 

 Inglês V 

 Fonética e Fonologia do Português 

 Não cursei nenhuma das disciplinas. 

4. Qual o seu objetivo ao escolher o presente curso? * 

 

5. Analisando o seu percurso acadêmico, onde você considera que mais aprendeu a falar 

língua inglesa? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Em Cursos Livres/ Cursos de idiomas 

 No Ensino Básico 

 Em Intercâmbios 

 De maneira autônoma 

 Outros 

6. Considerando a resposta anterior, como você classifica o tratamento dado ao ensino da 

pronúncia ? * 

Marcar apenas uma oval. 

 Muito fraco. 

 Fraco. 

 Regular. 

 Bom. 

 Muito bom. 
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7. Em relação a graduação, como você classifica o tratamento dado ao ensino da pronúncia? 

* Marcar apenas uma oval. 

 Muito fraco. 

 Fraco. 

 Regular. 

 Bom. 

 Muito bom. 

Conhecimentos e práticas em relação ao ensino de pronúncia 

 

Considerando seus conhecimentos e práticas em relação ao ensino de pronúncia, 

marque as questões abaixo de acordo com o seu grau de concordância:  

  

1 - Discordo totalmente;   

2 - Discordo parcialmente;   

3 - Não concordo nem  discordo;  4 - Concordo parcialmente;  5 - Concordo totalmente. 

8. Eu conheço e utilizo os símbolos fonéticos da língua inglesa. * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 
9. Eu sei como produzir os sons da língua inglesa. * Marcar apenas 

uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

10. Eu saberia orientar como ocorre a articulação fisiológica dos sons 

em inglês. * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 
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11. Por meio da minha pronúncia consigo me comunicar. * Marcar 

apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

12. Procuro estudar e me capacitar a respeito da pronúncia do inglês. * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

13. Com o curso de licenciatura estou apto a ministrar aulas fazendo 

abordagens sobre à pronúncia do inglês. * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 
14. Eu considero que o professor de inglês deve falar igual ao nativo. * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

Conhecimentos técnicos específicos 

 

Considere as afirmativas a seguir e marque a opção que corresponde aos seus 

conhecimentos técnicos específicos: 

15. * 

Marcar apenas uma oval por linha. 

Sei Muito Sei Neutro Sei muito Sei 
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Inteligibilidade no ensino da pronúncia 

 

Considerando a inteligibilidade no ensino da pronúncia, marque  o seu grau de 

concordância em relação as afirmações listadas a seguir, sendo:  

  

1 - Discordo totalmente;   

2 - Discordo parcialmente;  

3 - Não concordo nem  discordo;   

4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo totalmente. 

16. Falar bem é ter uma pronúncia perfeita/ótima. * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

17. Uma pronúncia inteligível segue os padrões do inglês americano/ britânico. * Marcar 

apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

18. A inteligibilidade está relacionada com a habilidade de produzir e receber formas 

fonológicas. * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 
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19. Não há mais a necessidade da pronúncia ser idêntica à de um nativo, pois o objetivo do 

inglês internacional é garantir a inteligibilidade na comunicação. * Marcar apenas uma 

oval. 

1 2 3 4 5 

 
20. A pronúncia inteligível colabora para promover a comunicação * Marcar apenas uma 

oval. 

1 2 3 4 5 

 

21. Há fatores fonológicos que são usados como parâmetros para garantir a inteligibilidade 

entre não nativos. * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

22. O método mais adotado para o ensino de pronúncia nas aulas de inglês é/foi: * Marcar 

apenas uma oval. 

 Repetição (o professor solicita repetição do aluno). 

 Teórica (o professor explica utilizando os símbolos fonéticos). 

 Articulatória (o professor explica o movimento articulatório, demonstrando 

os movimentos da mandíbula, dos lábios e da língua). 

Formação inicial docente 

 

Considere as afirmativas a seguir e assinale SIM, NÃO ou NÃO SEI sobre a sua 

formação docente: 

23. Marcar apenas uma oval por linha. 
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As questões seguintes se referem a aspectos básicos quanto ao processo de 

formação de professores de língua inglesa, enfocando os aspectos do ensino de pronúncia. 

Considerando o seu ponto de vista crítico e reflexivo, responda às questões seguintes. 

24. Como o ensino de pronúncia da língua inglesa é efetivado no curso? * 

 
25. Durante as aulas da graduação, você tem conhecimento se houve/há alguma disciplina em 

que se abordou/aborda mais explicitamente o ensino aprendizagem de pronúncia? Se sim, 
qual (ais)? * 

 

26. Comente como acontecia/acontece o ensino. 
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27. Qual importância você confere a pronúncia do i nglês, sendo um professor de língua 

inglesa? 

Explique. * 

 
28. Uma disciplina específica sobre pronúncia de inglês seria necessária no curso de Letras? 

Por quê? Comente. * 

 

29. Na sua opinião, uma disciplina específica, direci onada ao estudo das variedades da 

pronúncia do inglês, ajudaria na sua formação como profe ssor de inglês? Explique. * 

 

30. Você se considera um aprendiz autônomo, ou s eja, você busca adquirir conhecimentos da 

língua inglesa por conta própria. O que você faz ? * 

 

31. Você conhece o NUCLI? Marcar apenas uma oval. 

 SIM 

 NÃO 

32. Você já participou de algum curso do NUCLI? Comente sua experiência 
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33. Caso não tenha participado de nenhum curso d o Nucli, explique o porquê. 

 

Powered by 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri Comitê de Ética em Pesquisa 

   

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

  

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: 

Formação de professores de língua inglesa; parâmetros que norteiam o ensino 

aprendizagem da pronúncia, em virtude de ser estudante de Letras-Português/Inglês da 

Universidade Federal do Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Esta pesquisa será 

desenvolvida por Roberta Silva Santos e orientada pela professora Adriana Nascimento 

Bodolay.   

  

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo para sua relação com o pesquisador e nem com a UFVJM.   

  

Os objetivos desta pesquisa são:   

  

Geral  

Analisar se há abordagem teórica em relação ao ensino e aprendizagem da pronúncia durante a 

formação de docentes de língua inglesa do curso de Letras Português/Inglês (LPI) da 

Universidade Federal do Vale Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)  

 Específicos  

a- verificar se aspectos fonéticos são apresentados durante as aulas de inglês no curso de 

LPI;  
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b- analisar se os discentes em formação docente se consideram aptos em relação ao ensino 

de pronúncia da língua inglesa e sua inteligibilidade;  

c- identificar qual a perspectiva que os discentes em formação docente possuem em relação 

à pronúncia da língua inglesa;  

d- identificar se aspectos da pronúncia da língua inglesa são explicitados no curso.  

  

Caso você aceite o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

observação e preenchimento de questionários online. O desenvolvimento da observação será  

referente ,a aproximadamente, (08) horas-aula, das disciplinas Inlgês IV e V. Toda essa 

abordagem tem a intenção de buscar dados sobre o que os sujeitos revelam em relação ao 

ensino-aprendizagem da pronúncia, levando em consideração a inteligibilidade.   

  

Os riscos relacionados com sua participação são: cansaço, possibilidade de 

constrangimento e desconforto durante as observações e ao responder às perguntas. Os 

possíveis riscos serão minimizados pelos seguintes procedimentos: não haverá interrupções 

durante as observações; a aplicação de questionário será realizada individualmente, de modo 

a garantir a privacidade do participante, evitando o seu constrangimento e desconforto; será 

assegurado ao participante o direito a não responder as questões do questionário; os sujeitos 

receberão esclarecimento prévio sobre a pesquisa; o questionário não será identificado pelo 

nome, para que seja mantido o anonimato; o questionário não será muito extenso, de modo 

a evitar o cansaço do participante; a aplicação do questionário poderá ser interrompida a 

qualquer momento; e também será realizada a leitura desse termo para você ter ciência dos 

procedimentos que serão feitos a partir dos dados que serão coletados por meio da sua 

participação.  

Os benefícios relacionados com a sua participação serão diretos, uma vez que 

poderão demonstrar qual o seu atual nível de conhecimento em relação ao ensino-

aprendizagem da pronúncia de inglês. Salienta-se que, de modo indireto, você contribuirá, 

ainda, para possíveis ajustes do eixo curricular do próprio curso.   

  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares; entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 

participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua 

participação, bem como a de todas as partes envolvidas, será voluntária, não havendo 

remuneração para tal. Qualquer gasto financeiro da sua parte não será ressarcido pelo 
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responsável pela pesquisa, já que não estão previstos gastos na execução da pesquisa. Dessa 

forma, a realização das observações e aplicação do questionário acontecerão no local onde 

o sujeito se encontrar (durante as aulas), de modo que, o participante não precisará se 

deslocar de sua cidade. Não está prevista indenização por sua participação, mas, em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá 

direito à indenização.  

  

Você receberá uma cópia deste termo, em que constam o telefone e o endereço 

do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento.  

Coordenadora do Projeto: Roberta Silva Santos 

Endereço: Rua B, 63, Belvedere –Montes Claros MG Telefone 

38-991314004 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos 

resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha 

participação.  

Nome do sujeito da pesquisa: _________________________  

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________  

  

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM  

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000  

Tel.: (38)3532-1240 –  

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu  

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

  

 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE 3 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

  Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  

      

Relatório de aplicação de questionários “Participação na pesquisa:  Formação de Professores 

de Língua Inglesa”.  

  

No dia 06 de junho do ano de 2017, às 15h, foram aplicados 10 (dez) questionários no Centro 

de Ciências Humanas da UNIMONTES (CCH), divididos igualmente entre o terceiro e o quinto 

período do curso de Letras Inglês. Somente cinco dos questionários aplicados foram 

respondidos, dentre eles, quatro do quinto período e um do terceiro, respondido incompleto.   

Ao término da aplicação dos questionários, foram feitas as seguintes perguntas aos acadêmicos:  

 Você achou o questionário cansativo?    

 Concordo   Concordo parcialmente   Discordo   

 40%   20%   40%   

  

  O questionário foi de difícil compreensão?   

 

 Conseguiu identificar o objetivo da pesquisa?   

 

 Concordo   Concordo parcialmente   Discordo   

 80%   20%   0%   

 Observação: Foi dito que o questionário foi aplicado para identificar a 

pronúncia/fonética no curso de Letras Inglês.  

 O que poderia ser feito para melhorar o questionário?  

80% acharam o questionário adequado e 20% sugeriu que fosse observado a colocação das 

palavras, porque muitas vezes apresentaram ambiguidade, referindo como exemplo à questão 

número 27.  

Coordenação: Roberta S. Santos    

Acompanhamento: Nágila Raianne.  
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ANEXO 1 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: 

parâmetros que norteiam o ensino aprendizagem da pronúncia Pesquisador: Roberta Silva 

Santos Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 58701716.6.0000.5108 

Instituição Proponente:Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS PARECER 

Número do 

Parecer: 1.776.756 

Apresentação do 

Projeto: 

O presente trabalho foi construído a partir de algumas inquietações em relação ao ensino de 

pronúncia da língua inglesa, durante minha atuação como professora em escolas públicas e 

também como aluna desse mesmo sistema educacional. Tal inquietação relaciona-se ao fato de 

que, de forma geral, a fala nunca foi destaque nas aulas de inglês. Na realidade, os conteúdos 

resumiam-se ao ensino da gramática e um pouco de leitura e escrita. Devido a essa percepção 

da carência no ensino da competência oral e da pronúncia nas aulas de inglês, nota-se que a 

formação de alunos no nível da educação básica não proporciona o desenvolvimento das 

habilidades orais, tampouco permite que os alunos desenvolvam uma comunicação mínima 

utilizando o idioma. Seria alguma falha refletida pela formação docente? Considerando que o 

inglês é uma língua internacional, a proposta deste estudo é investigar parâmetros que norteiam 

o ensino e aprendizagem da pronúncia durante a formação docente, levando em consideração a 

ideia da inteligibilidade. Mais precisamente, este estudo busca responder o que os professores 

em formação de uma determinada instituição de ensino revelam sobre os parâmetros que 

norteiam o ensino e aprendizagem da pronúncia. Mckay (2002) afirma que a língua inglesa é 
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considerada, atualmente, como uma língua internacional, uma vez que “é uma língua sendo 

aprendida por mais e mais indivíduos como uma língua adicional, é central a economia global 

crescente e é a língua principal do desenvolvimento da cultura em massa” (MCKAY, 2002, 

p.15). Desse modo, Jenkins (2000), ao considerar essa grande quantidade de falantes de língua 

inglesa, afirma que não há mais a necessidade da pronúncia ser idêntica a de um nativo, pois o 

objetivo é garantir a inteligibilidade na comunicação, ou seja, a autora considera que o inglês é 

uma língua internacional e que o ensino da pronúncia deve ser baseado neste aspecto universal 

e não seguindo um padrão americano ou britânico (grifo meu). Para tanto, Jenkins (2000)  

apresenta um núcleo fonológico do inglês como língua internacional, denominando-o 

“Language Franca Core” (LFC) - Núcleo de Língua Franca (NLF) que apresentam aspectos 

fundamentais para que o sujeito seja considerado inteligível durante a sua fala.Retomando a 

questão da inquietação em relação aos professores de inglês na formação docente, Miller (2002) 

pontua que os aprendizes costumam ter falta de informação acerca da pronúncia na língua 

estrangeira. Os conceitos, as teorias, as disciplinas sobre fonética e fonologia do inglês não são 

destaque nos cursos de formação. Muitas vezes, em aulas de inglês, a parte dedicada à pronúncia 

em geral se destina a prática da repetição. Isso provoca a desmotivação tanto do aprendiz quanto 

do professor ao desenvolver atividades que trabalham essa questão.Taveira e Gualberto (2012)  

argumentam que saber características fonológicas não é extremamente suficiente para melhorar 

a pronúncia como um todo, porém esses autores pontuam que conhecer as características 

fonológicas quando se estuda uma língua estrangeira pode ser eficaz no processo de 

aprendizagem e, assim, facilitar a aquisição. Embora não seja a solução para todos os problemas 

de aprendizagem de pronúncia, a fonologia pode ser usada como uma importante ferramenta 

neste processo.Apesar de ser difícil generalizar as causas da dificuldade na aprendizagem da 

pronúncia em inglês, pois são variadas, este trabalho tem como foco principal a formação 

docente, já que esses profissionais serão os responsáveis pela multiplicação do conhecimento 

de outros falantes aprendizes. Almeida Filho (2004) deixa claro que à medida que o professor 

tem uma boa formação, a chance de ele se tornar um profissional de excelência aumenta e, 

consequentemente, mais sujeitos são beneficiados. Além disso, manter um conhecimento 

teórico consistente sobre o ensino de línguas é fundamental para adequar-se aos novos 

princípios que surgem com as pesquisas desenvolvidas. Nesse viés, os sujeitos designados para 

esta pesquisa são os docentes em formação inicial do curso de letras português/inglês ( LPI) da 

Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) que trabalham como 

professores de inglês no núcleo de idiomas (nucli), bem como aqueles docentes em formação 

do próprio curso, mas que não atuam como professores   

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Foi apresentado o 

Projeto de Pesquisa, Folha de Rosto, Cronograma, e TCLE.  

Recomendações: Segundo a Carta Circular nº. 003/2011/CONEP/CNS, de 21/03/11, há 

obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu 

responsável e pelo pesquisador, que deverá também apor sua assinatura na última página do 

referido termo. 
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Relatórios final deve ser apresentado ao CEP ao término do estudo em 28/05/2016. Considera-

se como antiética a pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou. -  

Recomenda-se caracterizar o participante da pesquisa como “discente em formação docente”   

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  O projeto atende aos preceitos 

éticos para pesquisas envolvendo seres humanos preconizados na Resolução 466/12 CNS. 

   Considerações Finais a critério do CEP:                                                         

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_686244.pdf 

22/09/2016 

15:22:36 

 Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Tcle_participantes.pdf 22/09/2016 

15:20:04 

Roberta Silva Santos Aceito 

Outros Questionario_professores_ingles.pdf 22/09/2016 

15:11:46 

Roberta Silva Santos Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

professores_ingles_modificado.pdf 22/09/2016 

15:04:20 

Roberta Silva Santos Aceito 

Folha de Rosto Folha_rosto_roberta.pdf 12/08/2016 

15:08:47 

Roberta Silva Santos Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

DIAMANTINA, 14 de Outubro de 2016 

 

Assinado por: 

Disney Oliver Sivieri Junior 

( Coordenador ) 


