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Resumo  

 

 O crescente interesse pelo aprendizado de línguas estrangeiras se confunde com 

o desejo de todo aprendiz de ser fluente em LE. Ser capaz de demonstrar segurança ao 

se comunicar na língua-alvo, sobretudo em situação de avaliação, em exame de 

proficiência oral, requer mais que uma produção acurada de segmentos ou 

conhecimento de estruturas gramaticais da LE. É preciso apresentar fluidez na fala. A 

questão é que, apesar de ser um objetivo tão comum entre aprendizes, estudiosos na área 

de ALE e professores de LE concordam com a dificuldade em definir fluência. 

Buscamos investigar o fenômeno prosódico-temporal pausa, envolvido no fator fluência 

com o objetivo de oferecer a descrição de parâmetros prosódico-temporais para cinco 

tipos de pausas, estabelecidos por motivação cognitiva, de acordo com localização no 

enunciado. Com análise descritiva dos parâmetros prosódicos número, duração, tempo e 

velocidade de fala, buscamos indicar quais deles são os mais eficientes para cada tipo de 

pausa, em avaliação de níveis de fluência. A análise foi empreendida em um corpus 

formado por sete narrativas orais e espontâneas, produzidas por nativos do inglês, 

aprendizes do PB. Os aprendizes selecionados, foram classificados de acordo com os 

níveis estabelecidos pelo Conseil de l’Europe, em A1/A2 (elementar), B1/B2 

(independente) e C1/C2 (experiente), gerando narrativas com diferentes níveis de 

fluência. A pesquisa mostrou a relevância de dois tipos de pausa e de mais de um 

parâmetro prosódico para o julgamento de fluência. 
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 Prosódia; Fonologia de Uso; Aquisição de LE; Fluência; Parâmetros prosódico-

temporais da fala 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

 The growing interest in the study of foreign languages (FL) reveals the desire 

that learners have to become fluent in their target languages. Being able to show 

confidence when communicating in the target language, especially during evaluations 

such as language proficiency tests, requires more than an accurate production of 

segments or the knowledge of grammar structures of the FL. It requires fluidity of 

speech. The question that poses itself is that, despite being a common goal amongst 

learners, scholars and teachers of SLA agree that is it difficult to define fluency. We aim 

to investigate the temporal prosodic pause phenomenon involved in the fluency factor in 

order to offer a description of temporal prosodic parameters for five kinds of pauses that 

are established by cognitive motivation, according to their position in an utterance. With 

a descriptive analysis of prosodic parameters such as number, duration, time, and rate of 

speech, we aim to indicate which of them are most efficient for each type of pause when 

assessing language fluency levels. The analysis was carried out in a corpus made up by 

seven oral and spontaneous narratives produced by native speakers of English who were 

currently learning BP (Brazilian Portuguese). The selected learners were classified 

according to the Conseil de l’Europe, into A1/A2 (elementary), B1/B2 (independent) e 

C1/C2 (experient), which presents us with narratives with different levels of fluency. 

The research showed the relevance of two types of pause, and of more than one 

prosodic parameter when assessing fluency. 

 

 

 

Key words:  

Prosody, Phonology in use, Second Language Acquisition, Fluency, Temporal prosodic 

parameters of speech 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 Há décadas, pesquisas na área de Aquisição de Língua Estrangeira (ALE) são 

produzidas e aprimoradas, principalmente em língua inglesa, com foco maior em 

aspectos segmentares, ligados a pronúncia e menor em aspectos fonológicos, ligados 

aos suprassegmentos da fala. Wennerstrom (2001) justifica o fato de haver um número 

ainda pequeno de produções que envolvam análise prosódica, pela pouca familiaridade 

que têm pesquisadores com um trabalho altamente técnico e de difícil interpretação, 

mas de importância central para análise do discurso oral. Tendo em vista essas 

considerações, pode-se compreender o fato de pesquisas envolvidas com análise de 

discurso oral, tanto em língua materna (LM) quanto em língua estrangeira (LE), usarem 

a intuição para interpretar fenômenos prosódicos que envolvem uma variedade de 

parâmetros acústicos. 

 Diante de inúmeros fatores prosódicos envolvidos na produção da fala em LE, 

um dos mais notados por nativos, e pelos próprios aprendizes, como indicador de uma 

fala não-nativa, é a falta de fluência. Esse fator é percebido na fala de aprendizes através 

de reparos e hesitações, frequentes ou em localização não esperada (Wennerstrom, 

2001). Na literatura, vários estudos concordam com a dificuldade em definir um 

conceito para fluência. Fillmore (1979 apud Al-Sibai, 2004) identifica quatro 

habilidades determinantes no julgamento de fluência, sendo a primeira delas referente à 

capacidade de falar por longos períodos com poucas pausas
1
 e as outras três envolvem 

fatores que não são propriamente características temporais da fala: capacidade de ser 

coerente, adequação linguística em variados contextos e criatividade com o uso da 

língua. A partir do primeiro requisito, além da observação de que pausas são citadas em 

vários outros estudos, mencionados nos próximos capítulos como fenômeno que afeta a 

fluência, verificamos também que a quantidade de pausas parece ser o principal 

parâmetro usado para distinguir níveis de fluência, medida pelo parâmetro prosódico-

temporal número. 

 

                                                 
1
 Grifo nosso. 
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 Em Wennerstrom (2001), encontramos uma versão de 1985 da grade de 

avaliação
2
 de fluência do exame de proficiência em inglês Test of Spoken English 

(TSE), com descrição referente à pontuação de 0 a 3. Seguindo a interpretação da autora 

para cada uma das quatro descrições, observamos que os parâmetros para avaliação 

incluem número, duração e localização de pausas, além de velocidade de fala, e não só a 

frequência com que as pausas ocorrem na fala, como apresentam algumas definições de 

fluência. Com base nos parâmetros para avaliação de fluência apresentados em 

Wennerstrom (2001), organizamos nosso estudo a fim de oferecer subsídios para 

professores, no âmbito da prática de ensino de LE e enquanto avaliadores em exames de 

proficiência em LE. 

 Com a constatação de que a quantidade de pausas parece ser o principal fator 

considerado nas fontes investigadas nesta pesquisa para julgamento de fluência, 

objetivamos investigar como se comporta o fenômeno pausa em narrativas orais 

espontâneas a partir do desempenho de aprendizes do PB, selecionados em três níveis 

de competência comunicativa: elementar, independente e experiente, conforme 

nomenclatura utilizada pelo Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL), publicado pelo Conseil de l‟Europe
3
.      

  A deficiência de uma definição adequada e consensual sobre que parâmetros 

estão envolvidos no fator fluência motivou nossa investigação norteada por quatro 

perguntas de pesquisa. 

• Apenas o parâmetro prosódico-temporal número é suficiente para determinar 

 nível de fluência? 

• Algum tipo de pausa é mais frequente que outro? 

• Algum tipo de pausa é mais relevante para caracterizar nível de fluência? 

• A velocidade de fala pode ser considerada como evidência para distinção de 

 falantes experientes e não-experientes, devendo ser incluída no descritor fluência 

 de exames de proficiência?  

                                                 
2
 Tomamos como base a grade de avaliação de fluência do exame TSE em razão de não termos tido 

acesso a grade de avaliação referente ao exame de proficiência em PB, CELPE-Bras. 
3
 CECRL é um documento que define o nível de conhecimento em LE em diferentes domínios, a partir do 

desempenho comunicativo do aprendiz. (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp) 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp
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 Para a busca das repostas a esses questionamentos, deram suporte a esta pesquisa 

conceitos advindos da área de ALE, encontrados de forma bem abrangente em Doughty 

& Long (2007), e mais específica em Bybee (2001) e Thiessen (2008) sobre Fonologia 

de Uso. Quanto ao suporte na área da Prosódia, Wennerstrom (2001) oferece subsídios 

técnicos para análise de parâmetros prosódicos. Com relação ao gênero oral, optamos 

pela narrativa espontânea indicada em Labov (1972) como forma eficiente de obtenção 

de dados orais espontâneos. 

 Organizamos este trabalho em cinco capítulos. Este é o primeiro deles, em que 

apresentamos o direcionamento da pesquisa. O Capítulo 2 é dedicado a um breve 

histórico sobre o conceito de Prosódia e a categorização hierárquica de seus 

constituintes na organização fonológica das línguas.  Uma vez identificados esses 

constituintes, nos concentramos no fenômeno prosódico-temporal pausa, que afeta o 

nível suprassegmental da fala, com o objetivo de identificar parâmetros inerentes à 

pausa que podem comprometer a fluência. Ainda nesse, são contemplados os 

fundamentos teóricos da área de ALE, que dão suporte a esta pesquisa. Como optamos 

pela escolha de narrativas espontâneas para compor o corpus da pesquisa, definimos 

esse gênero oral e apresentamos estudos que envolvem organização prosódico-temporal 

de narrativas orais.  

 No Capítulo 3, expomos os procedimentos metodológicos empreendidos na 

elaboração e desenvolvimento deste trabalho, com destaque para a definição dos 

parâmetros prosódicos e para a classificação dos tipos de pausas, a serem analisados.  

 O Capítulo 4 é dedicado à descrição e discussão dos dados, empreendida através 

da análise de parâmetros prosódico-temporais para cada um dos cinco tipos de pausa, a 

fim de conseguir indicações para oferecer respostas às perguntas de pesquisa, 

encontradas no Capítulo 5, dedicado às considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo, distinguiremos os termos prosódia e entonação com a intenção 

de esclarecer em que área da Fonologia se direciona a presente dissertação; referiremos 

abordagens fonológicas; definiremos o fenômeno temporal pausa e parâmetros 

temporais envolvidos nesse fenômeno importante para definição de fluência, a fim de 

prover auxílio para a descrição e análise dos dados.  

 Em seguida, trataremos de uma área bastante produtiva que é a de estudos sobre 

variação de linguagem com base no contexto de fala: narrativa, conversa, leitura, etc. 

Willian Labov foi um dos primeiros pesquisadores a estudar variação de linguagem com 

pesquisas de monitoramento de fala. Para ele, a língua deve ser estudada em sua 

produção real no âmbito de sua comunidade de fala, o que valida o uso de narrativas 

pessoais como contexto favorável a pesquisas linguísticas.  

 Seguindo indicações de Labov (1997), optamos pela coleta de narrativas orais 

como estratégia para obtenção de dados reais e espontâneos para estudo do papel do 

fenômeno prosódico pausa.  

 

2.1- Prosódia: panorama geral 

 O termo prosódia é usado na literatura para designar diferentes fenômenos, por 

essa razão, iniciaremos este capítulo com um percurso histórico que Mira Mateus 

(2004) faz a respeito da definição de prosódia em gramáticas do português, como a de 

Jerônimo Soares Barbosa de 1822, de João Nunes de Andrade de 1841, Domingos de 

Azevedo de 1880, David e Mendes de 1891, Cunha de 1970, Cunha e Cintra de 1984. A 

autora encontrou breves definições do termo, relacionadas à pronúncia correta dos itens 

lexicais de acordo com as regras ortográficas, a fim de evitar o fenômeno da silabada. 

Como ressalta Mira Mateus, podemos constatar a confusão entre os conceitos de escrita 

e pronúncia (a pronúncia segue regras ortográficas) e de som e significado que 

persistem ainda hoje. 
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 A autora também avalia como a Linguística trata a prosódia em seus estudos 

desde o estruturalismo à teoria Gerativa Clássica. Estudos em ambas as correntes são 

lineares, portanto privilegiam o estudo do fonema ou segmento, não tratando a prosódia 

como uma parte da gramática, o que acarretou a falta de uma análise abrangente para 

explicar seus constituintes em níveis mais altos do discurso, chamados 

suprassegmentos. 

 A partir daí, surge, na Fonologia, a teoria Autossegmental cujas análises dos 

constituintes prosódicos relacionados entre si são consideradas em níveis autônomos. 

Proposta de Nespor & Vogel (1986) identifica os constituintes prosódicos presentes na 

organização fonológica das línguas, a fim de estabelecer uma categorização hierárquica 

em dois níveis: segmental e suprassegmental. 

  

Figura 2.1: Categorização hierárquica dos constituintes de um sistema linguístico 

Enunciado (U) 

 

Sintagma entoacional (I) 

 

Sintagma fonológico (Φ) 

 

Palavra prosódica (ω) 

 

Grupo Clítico (C) 

 

Pé (∑) 

 

Sílaba (σ) 

 

 

 Seguindo a proposta dessa teoria, pode-se identificar, através do modelo 

Autossegmental, elementos que compõem o nível representacional de um sistema 

entoacional, a fim de estabelecer padrões possíveis de uma língua (Hualde, 2003). 

Como o foco maior dos estudos no nível suprassegmental foi direcionado para análise 

do sistema entoacional das línguas, alguns estudos apresentam o termo prosódia como 

sinônimo de entonação, o que para Hirst e Di Cristo (1998) seria um uso impreciso dos 

termos na literatura. Os autores apresentam prosódia em dois níveis: (i) restrita ao nível 

lexical em que se encontram os elementos tom, intensidade e quantidade e (ii) 

nível segmental 

nível suprassegmental 
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abrangente que envolve também o nível pós-lexical, onde está a entonação propriamente 

dita.  Nesse sentido, a entonação é parte da prosódia e é percebida pelo falante como 

melodia da fala.  

 Crystal (1969) define prosódia como efeitos vocais manifestados por variação de 

altura, intensidade, duração e pausa, envolvendo variáveis acústicas, articulatórias e 

auditivas. Por serem tais características prosódicas tão importantes, tanto no nível 

lexical quanto no pós-lexical, e afetarem a compreensão efetiva da mensagem, o falante 

deve manipulá-las no momento da fala. Nesse sentido, entendemos que para estudo do 

fator fluência deve-se considerar a organização dos enunciados no fluxo da fala 

associada à manipulação de fenômenos prosódicos.  

 Nesta pesquisa, focaremos o fenômeno prosódico-temporal pausa a fim de 

investigar sua influência no julgamento de fluência de aprendizes de LE.  

 

2.2- Fenômeno pausa como caracterizador do descritor fluência  

 Atingir um nível de fluência próximo ao de um nativo parece ser o objetivo 

principal de aprendizes de LE. Nesta seção veremos em que medida o fenômeno 

prosódico-temporal pausa afeta a fluência verbal. Considerando fluência como medida 

de desempenho linguístico em LE e entendendo tal medida como um dos parâmetros 

que contribuem para a produção de fala expressiva, apresentaremos nesta seção fatores 

que determinam concepção de fluência, com foco no fenômeno pausa. 

 Como nem toda pausa deve ser considerada como característica de fala 

disfluente, esclarecemos a distinção entre pausas fluentes e disfluentes. Segundo 

Cagliari (1992), pausas fluentes ocorrem em momentos oportunos como ao final de 

orações, frases, sintagmas e palavras. Se o falante desobedece à norma do momento 

oportuno, configura-se a hesitação disfluente, resultante de uma fala ainda em 

construção, e que sofre reorganização durante o processo de produção oral. Scarpa 

(1995) esclarece que “trechos fluentes são os já ajeitados, conhecidos, analisados ou, na 

maioria dos casos, congelados, vêm em bloco. Os disfluentes são aqueles em 

construção, instáveis, com tentativas infrutíferas de segmentação em blocos 

prosódicos.”  
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 Em análise quantitativa de amostras de fala de aprendizes classificados em uma 

escala de sete quesitos que vai de “very fluent” a “very nonfluent”, Wennerstrom 

(2001), com contribuição de Heidi Riggenbach, encontra diferenças significativas entre 

os grupos fluentes e não-fluentes. A análise revela fatores que guiam a percepção que 

têm nativos sobre a fala de aprendizes em LE. Os fatores percebidos na fala de 

aprendizes não-fluentes são: (1) pausas para reparos; (2) pausas em localização não 

esperada pelo ouvinte e (3) velocidade de fala. Dentre esses fatores, outro parece ter 

mais destaque para determinar níveis de fluência, a pausa não preenchida ou silenciosa. 

Os resultados indicaram pistas para qualificar aprendizes fluentes e disfluentes: 

 • aprendizes fluentes distribuem as pausas em fronteiras frasais, isoladas ou 

distantes de outras. 

  • aprendizes não-fluentes acumulam pausas localizadas em outras partes do 

enunciado que não somente em fronteiras frasais.  

 Tendo em conta as pistas expostas acima e associando-as à proposta de 

hierarquia prosódica de Nespor & Vogel (1986), podemos considerar que pausas 

percebidas como fluentes - silenciosas ou preenchidas - incidiriam em fronteiras de 

constituintes mais altos (Enunciado; Sintagma entoacional; Sintagma fonológico) 

enquanto que pausas disfluentes incidiriam dentro ou em fronteiras de constituintes 

mais baixos (Palavra prosódica; Grupo Clítico; Pé métrico e Sílaba).  

 Além do fator localização das pausas, Wennerstrom (2001) alerta que não é 

suficiente produzir longos enunciados com pausas curtas para ser considerado um 

falante fluente. O que se espera é que o aprendiz tenha a habilidade de falar 

fraseadamente e não palavra por palavra, mesmo que ainda ocorram pausas longas em 

determinados ambientes.  

 De acordo com estudos citados anteriormente, o papel do fenômeno temporal 

pausa provê evidências importantes para julgamento de fluência, considerando-se 

aspectos físicos/linguísticos como a localização, a duração e a frequência de uso 

(medida através do parâmetro número). Assim, entendemos que para descrição do 

fenômeno fluência, além de quantificar o número de ocorrências e a duração das pausas, 

ao identificar o ambiente onde as pausas estão localizadas, podemos encontrar as 

motivações que levam à produção de pausas fluentes ou disfluentes. 
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 A seguir, buscando verificar como a organização prosódico-temporal se 

manifesta na fala de aprendizes de LE, descrevemos as motivações físicas e cognitivas 

das pausas. 

 

 2.2.1- Pausas: descrição física e cognitiva 

 Do ponto de vista físico/linguístico, Zellner (1994) define pausa como uma 

interrupção no fluxo da fala, melhor percebida a partir de 0,200/0,250s. No entanto, não 

há consenso entre pesquisadores quanto à medida das pausas a ser considerada em 

estudos prosódicos. Alguns estudos consideram que pausas preenchidas, em sua 

maioria, correspondem a medidas acima de 0,200s. Oliveira (2002b) limita a medida 

mínima de pausas silenciosas em 0,250s com base em estudo de Goldman-Eisler (1968) 

que argumenta serem 71,5 % das pausas silenciosas ocorridas no intervalo de 0,250s a 

1s e que pausas curtas são requeridas para articulação e não devem ser consideradas 

com função psicológica. Seguindo essa perspectiva, adotaremos a medida mínima de 

0,250s para pausas silenciosas.  

 A figura a seguir, gerada pelo programa de análise acústica Praat, oferece uma 

visualização de pausa silenciosa no sinal acústico da fala, de um trecho selecionado de 

uma das narrativas que compõe o corpus desta pesquisa.  

 

Figura 2.2.1.1: Sinal acústico relativo ao trecho a cultura de Índia, com pausa silenciosa de 0,314s 

 a         c u l        t u          r a                (.)          de       Í n          d i a 
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 Em relação à classificação psicolinguística, as pausas apresentam funções 

distintas de acordo com o contexto discursivo, como por exemplo, função gramatical, 

função semântica, hesitação dentre outras. Oliveira (2002b) destaca que ao final das 

fases de uma narrativa, as pausas produzidas são, em geral, de longa duração, com o 

objetivo de marcar o término de um conjunto de enunciados de mesmo valor semântico.    

 Distinguem-se na literatura dois tipos de pausas: pausas silenciosas e pausas 

preenchidas. Pausas silenciosas são percebidas como uma porção de silêncio no sinal da 

fala e que podem ocorrer com uma inspiração, expiração, deglutição e reflexo laringo-

fonatório (Zellner, 1994).  Oliveira (2002b) alerta que as pausas silenciosas só ocorrem 

entre vocalizações, ou seja, não são pausas intervalos de silêncio que resultam de 

reticências. Pausas preenchidas correspondem a uma seção vocalizada no sinal da fala, 

podendo ser repetição de uma parte do enunciado ou uma falsa partida (Zellner, 1994). 

Candea et al. (2005) definem pausas preenchidas como segmentos vocálicos alongados 

presentes em todas as línguas do mundo e que ocorrem com frequência em fala 

espontânea. São elementos sem conteúdo lexical que podem ocorrer sozinhos ou com 

uma nasal em coda como, por exemplo, uh e uhm, com vocalização da vogal central 

baixa, em inglês, exemplificados na imagem acústica da Figura 2.2.1.2. 

 

Figura 2.2.1.2: Sinal acústico de pausas preenchidas (0,569s e 0,493s) e uma pausa silenciosa (0,942s) 

 

 

  

     eu                 uhm            (.)  eu         uhm 
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 Brown (2003, apud Al Sibai, 2004) afirma que sons preenchedores de pausas 

tem o propósito de tornar a fala mais natural e fluente. Ele propõe que professores de 

LE devem orientar os aprendizes para o uso de preenchedores como uma estratégia para 

desenvolvimento da fluência. 

 Quanto ao PB, Marcuschi (1999) descreve algumas formas de pausas 

preenchidas eh, ah, ahn, mm, sinalizadoras de hesitação. O autor ainda menciona que as 

pausas em começo de enunciado estão ligadas ao planejamento global do discurso 

enquanto que as que ocorrem no interior do enunciado têm relação com a busca de itens 

lexicais, como mostram as Figuras 2.2.1.1 e 2.2.1.2.  

 Com relação à origem das pausas, Zellner (1994) explica que tanto pausas 

silenciosas quanto as preenchidas estão sujeitas às motivações (i) da atividade motora da 

fala e (ii) processamento cognitivo da informação. No momento da produção de fala, 

interagem, conjugadas a ela, atividades motoras em paralelo, que, como toda atividade 

humana, precisa de uma interrupção em seu curso. As atividades de expiração e 

inspiração, por exemplo, estão ligadas à fonação e por isso é inevitável a ocorrência de 

pausas que estabelecem ritmo à fala.   

 Quanto à origem fisiológica das pausas, o exposto acima nos leva a evidência de 

que tanto para atividade motora de produção de fala em LM quanto em LE, o fenômeno 

pausa se manifesta da mesma forma. Estudo de Candea et al. (2005) feito com dados de 

fala nativa de oito línguas, dentre elas o português europeu e o inglês americano, não 

encontra grande variação na duração de pausas preenchidas entre as línguas. Tal fato 

nos leva à hipótese de que não haveria interferência do parâmetro duração da LM sobre 

a LE, enquanto necessidade fisiológica da pausa, por ser uma necessidade inerente a 

falantes. 

 Além das razões de origem fisiológica, Zellner (1994) também expõe a origem 

cognitiva das pausas. Elas refletem um tempo extra para planejamento e programação 

do enunciado. Essa hipótese pode ser observada no momento em que o falante, depois 

de longa pausa, pode produzir um enunciado claro, bem formado e em velocidade 

rápida. Por outro lado, por vezes falantes iniciam um enunciado, mas precisam 

interrompê-lo para organizá-lo a fim tornar clara a mensagem.  
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 Seguindo a mesma hipótese, Oliveira (2002a) afirma que os fatores localização, 

número e duração das pausas têm papel importante no processamento da informação 

que refletem o ato cognitivo de planejamento da fala. Em estudo que versa sobre o uso 

de pausas em narrativas orais, o autor argumenta que por conta de maior processamento 

cognitivo nas fases de Avaliação (expressão de ponto de vista) e Coda (retomada do 

ponto que motivou o início da narrativa com possível interpretação geral do evento 

narrado), seguindo nomenclatura de Labov (1972), poderia se esperar a ocorrência de 

grande número de pausas de longa duração. Em contra partida, estudo de Erbaugh 

(1996, apud Oliveira, 2002a) com aprendizes de inglês encontrou pausas com maior 

duração nas fases de Complicação e Resolução devido à carga de importância das 

informações nelas contidas para o entendimento do evento ocorrido.  

 Com base nos estudos citados nesta seção, para análise da organização temporal 

da fala de aprendizes do PB, levaremos em conta as pausas silenciosas acima de 0,250s, 

e as preenchidas, que serão analisadas em função da classificação por motivação 

cognitiva, determinada pela localização dentro do enunciado, em cinco tipos, a saber:  

 1) pausa para planejamento discursivo (PPD)  

 2) pausa para acesso lexical (PAL) 

 3) pausa em fronteira entre fases (PFF) 

 4) pausa para reparo modificador (PRM) 

 5) pausa para reparo com novo começo (PRNC) 

 Com relação à PPD, associamos esse tipo de pausa à necessidade cognitiva de 

programação da informação (Zellner,1994), antes da produção do enunciado. De acordo 

com proposta de Nespor & Vogel (1986), essa pausa ocorre em fronteiras de 

constituintes mais altos da hierarquia prosódica, no nível suprassegmental. 

 No momento da fala, a ocorrência de PAL pode refletir a busca de um exemplar 

da LE que não está saliente na memória, ou pela razão de o falante ainda não ter tido um 

input sonoro ou visual de tal exemplar, ou pela sua baixa frequência de ocorrência em 

situações comunicativas a que o aprendiz foi exposto. Essas questões envolvem fatores 

explicados pela Fonologia de Uso que será abordada no Capítulo 3. Em relação a sua 
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localização no enunciado, esse tipo de pausa ocorre em fronteiras dos constituintes mais 

baixos da hierarquia prosódica (Figura 2.1), proposta por Nespor & Vogel (1986).  

 Denominamos PFF, o tipo de pausa com localização em fronteiras de conjuntos 

de enunciados, definidos como fases da narrativa por Labov (1972). Com base em 

estudo de Oliveira (2002b), PFF requer um tempo para organização de que tipo de 

enunciado fará parte da próxima fase narrativa.  

  Temos para as pausas PRM e PRNC uma seção específica, a seguir, para 

detalhamento da localização e razão cognitiva para que ocorram. Com esta 

classificação, esperamos poder, a partir (i) da duração média de cada tipo de pausa, 

verificar diferenças ou semelhanças que possam distinguir níveis de fluência e (ii) do 

número médio para examinar se a frequência de uso de cada tipo de pausa é suficiente 

para determinar nível de fluência, e então, (iii) comparar esses resultados com os do 

tempo total de pausas nas narrativas, de acordo com nível de competência comunicativa 

dos aprendizes selecionados para esta pesquisa.  

 

 2.2.2- Pausas para reparos na fala 

 Na fala espontânea é bastante comum a ocorrência de reparos e em LE este fato 

pode ter consequências importantes para o julgamento de fala fluente. Como descreve 

Zellner (1994), a fala disfluente apresenta, além de pausas em localização inapropriada, 

“erros de performance”. Quando o aprendiz pode notar esses erros, ele tenta repará-los.  

Existem diferentes razões que fazem com que falantes façam reparos na fala. Eles 

podem ocorrer porque, durante a fala, falantes avaliam o que dizem, podendo voltar um 

trecho inteiro, reelaborando uma estrutura sintática para desfazer ambiguidades ou para 

reparar algum desvio morfológico ou fonético, bastante comuns na produção de 

aprendizes de LE.  

 Como mostram Heeman e Allen (1999), um enunciado pode conter três 

intervalos ou trechos classificados como: reparandum, termo de edição, e alteração. 

Os autores explicam que reparandum é o trecho de fala que pode ser produzido por 

completo ou como um fragmento de palavra que é interrompido pelo falante, afetando o 

contorno melódico do enunciado. Após o reparandum, segue o termo de edição, em 
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geral, uma pausa preenchida (uh, eh
4
, hum), ou expressões como quer dizer, bem, que 

ajudam o ouvinte a reconhecer reparos. A alteração é a palavra ou o trecho pelo qual o 

falante substitui o reparandum. 

 

 (01) Pegamos o último barco   na verdade   é a barca 

  

          reparandum          termo de edição   alteração 

 

 

 (02) Três semanas atrás eu estivia   uh   eu estive na África 

 

                  reparandum      termo de edição    alteração 

 

 

 (03) Não é muito   (0.1)   não são muito grandes 

   

         reparandum       pausa silenciosa    alteração 

 

 

 Heeman e Allen (1999) citam estudos que sugerem poderem os ouvintes 

entender facilmente um discurso com reparos de fala e que o momento da interrupção 

do reparandum contém pista prosódica, comuns à comunidade de fala
5
, o que 

facilitaria o reconhecimento de que ocorrerá um reparo de fala.  Os autores apresentam 

uma classificação para os reparos de fala, com base em trabalho de Hindle (1983), e 

que, nesta pesquisa, valeremo-nos de duas, a saber: 

 • novo começo (fresh start): ocorre quando o falante interrompe o curso do 

enunciado e recomeça com a alteração, produzida através de um enunciado relacionado 

ou não com o reparandum. 

 • reparo para modificação (modification repair): consiste na repetição do 

reparandum, com algum item substituído que tende a ser produzido “com mais força”, 

                                                 
4
 Incluímos (eh) por ser um tipo de pausa comum no PB, como orienta Marcuschi (1999). 

5
 O estudo trata de reparos em fala de nativos do inglês, por isso esclarecemos que é preciso levar em 

conta padrões prosódicos de cada comunidade de fala, que podem ou não ser os mesmos da LM e da LE.  
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na alteração e sem a necessidade do termo de edição, ou seja, uma pausa silenciosa é 

percebida entre o reparandum e a alteração. 

 No caso de aprendizes de LE, pode-se esperar que a alteração seja de um 

reparandum produzido com algum desvio fonético, morfológico ou semântico, 

entretanto verificaremos se, nas narrativas que compõe o corpus da pesquisa, 

aprendizes, classificados em três níveis de proficiência realizam reparos sempre que 

cometem desvios e qual a duração das pausas preenchidas ou silenciosas de que os 

aprendizes do PB precisam para enunciar a alteração.  

 Confirmamos a importância desta seção com a pergunta de pesquisa: pausa para 

reparo pode ser um tipo mais relevante que outros para caracterizar nível de fluência?  

 

 2.2.3 - Velocidade de fala e fluência 

 Na literatura, vários estudos concordam com a importância do parâmetro 

velocidade de fala no julgamento de fluência (Wennerstrom, 2001, Trofimovich, & 

Baker, 2006). Vejamos a seguir quais fatores, além das pausas, definidas anteriormente, 

afetam tal parâmetro. 

 Segundo Tam (1997 apud  Al-Sibai, 2004), fala fluente contém formas reduzidas 

por processos de: contração, elisão, assimilação e redução. Tais processos aceleram a 

fala de forma que ouvintes podem perceber o (1) desaparecimento de fronteiras de 

palavras, (2) omissão de vogais e consoantes finais e (3) substituição de elementos 

dentro da palavra, além do apagamento de itens lexicais como artigos, sujeito, pronomes 

e verbos, quando o contexto permite. Tais processos determinam uma fala conectada, 

com velocidade de articulação que, segundo Zellner (1994), corresponde à habilidade de 

processar de 15 a 30 sons por segundo. Seguindo prática bastante utilizada em estudos 

prosódicos como Oliveira (2003) e os citados em Wennerstrom (2001), adotaremos a 

medida de velocidade de fala com o cálculo em sílabas por segundo, não excluindo o 

tempo de pausa. 

 Em estudo que investiga velocidade de fala em narrativas orais, Oliveira (2003) 

afirma que tal parâmetro “pode ser manipulado tanto no nível local (ao indicar, por 

exemplo, que uma dada unidade discursiva está chegando ao final), quanto no nível 
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global (ao indicar, por exemplo, a relevância de dada informação para o discurso como 

um todo)”. 

 Considerando que fala veloz não é necessariamente fala fluente, Al-Sibai (2004) 

cita alguns estudos, dentre eles Porter & Grant (1992), Brown (2003) e Although Turk 

(1985), que defendem estar a fluência relacionada à variação de velocidade. Para eles, 

dependendo do tipo de enunciado, o aprendiz fluente pode, por exemplo, usar a 

estratégia de produção de palavra por palavra para enfatizar um trecho ou aumentar a 

velocidade da fala para imprimir ritmo de piada a outro trecho. Caso tentem fixar uma 

mesma velocidade durante todo o discurso, aprendizes correm o risco de tornar o 

discurso monótono e chato.  

 Resultados obtidos em estudo de Munro (1995, apud Wennerstrom, 2001), 

determinam que variáveis temporais afetam o julgamento de fala não-nativa. Ele mediu 

a velocidade de fala em narrativas produzidas por chineses aprendizes de inglês, e 

encontrou média de 2,5 sílabas por segundo, enquanto que nativos apresentaram média 

de 3,4 sílabas por segundo. Anderson (1993), outro estudo com aprendizes de inglês 

citado por Wennerstrom (2001) apresenta resultados reveladores de que, apesar da 

velocidade de fala em narrativas em LE ser menor que a dos nativos, esse fenômeno 

prosódico não é determinante para compreensão de fala.  Confirmando essa revelação, 

estudo de Derwing e Munro (1997, apud Wennerstrom, 2001) relata que falantes 

nativos julgaram que a compreensão da fala com sotaque é prejudicada quanto maior a 

velocidade de fala. 

 As considerações expostas anteriormente, além do fato de a velocidade de fala já 

ser considerada no exame de proficiência TSE (Wennerstrom, 2001), nos conduzem à 

pergunta de pesquisa: a habilidade na manipulação da velocidade de fala pode ser 

considerada como evidência para distinção de falantes experientes e não-experientes, 

devendo ser incluída no descritor fluência de exames de proficiência?  

 Como se pôde observar, vários fatores ligados ao fenômeno pausa podem 

influenciar a medida de fluência, item obrigatório em grade de avaliação de exame de 

proficiência oral em LE. Assim, explicamos a relevância de nosso estudo para promover 

subsídios para adequada descrição de parâmetros prosódicos ligados a organização 

temporal da fala espontânea.  
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 3.3-Labov e as narrativas orais 

 Em estudo de 1972, Labov define narrativas orais como relatos de 

acontecimentos passados, organizados em ordem de ocorrência dos eventos. O autor 

propõe uma classificação para organização dos momentos de uma narrativa completa 

em seis fases: Resumo, Orientação, Complicação, Resolução, Avaliação e Coda. Ele 

esclarece que a ordem em que as fases se apresentam não é fixa. A fase da Avaliação, 

por exemplo, pode ocorrer em vários momentos da narrativa, podendo contabilizar 

maior tempo de fala que outras fases, proporcionando maior quantidade de dados 

espontâneos produzidos por narrativa, tornando a investigação do ato de avaliar tanto 

qualitativa quanto quantitativamente viável. Outra característica do gênero oral 

narrativa, mencionada pelo autor, é que nem toda narrativa oferece as seis fases 

descritas em seu modelo – Resumo e Coda são opcionais –, entretanto, uma narrativa 

não pode deixar de apresentar a fase Complicação. A explicação para esta exigência se 

deve ao fato de que não há narrativa sem a ocorrência de um evento que induza uma 

resposta à pergunta: E o que aconteceu?  

 No Quadro 2.3, apresentamos o modelo do gênero narrativa oral, proposto por 

Labov (1972) com a descrição de cada fase componente. 

Quadro 2.3: Fases da narrativa 

 

FASES 
FUNÇÃO 

Resumo Proposição que chama a atenção do ouvinte para o início da 

história e muitas vezes a resume. 

Orientação Fase que situa o ouvinte com informações sobre o momento da 

história, o local e os participantes da narrativa. 

Complicação Sequência de acontecimentos que estruturam a narrativa de 

forma a responder a pergunta: E o que aconteceu? 

Avaliação Julgamentos do falante sobre eventos da narrativa que podem 

ocorrer dentro de qualquer outra fase. 

Resolução Sequência de fatos que informa ao interlocutor qual o desfecho do 

evento. 

Coda 
Sequência final que liga o momento da narrativa ao momento da 

interação, podendo apresentar uma interpretação final do evento 

narrado.  
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 A partir do modelo descrito acima, estudos foram desenvolvidos com foco na 

organização prosódico-temporal de narrativas orais em LM e LE. Oliveira (2002a) 

argumenta que, sendo o fenômeno pausa basicamente motivado pelo ritmo cognitivo da 

fala, pode-se concluir que elas refletem o ato cognitivo de planejamento discursivo, 

decorrente da força ou da fraqueza de hábitos verbais. Com base nesse argumento 

cognitivo, Oliveira (2002a) investiga se pausas acima de 250ms ocorreriam mais nas 

fases de Avaliação e Coda pelo fato de serem seções que demandariam intenso processo 

de interpretação do evento narrado, enquanto que as outras fases (Resumo, Orientação e 

Complicação) envolveriam descrição, o que acarretaria menor complexidade no 

processamento da informação. Em estudo com falantes nativos e não-nativos do inglês, 

Erbaugh (1996, apud Oliveira 2002a) observou que nas narrativas dos dois grupos a 

ocorrência de pausa foi maior nas fases de Complicação e Resolução por conta de maior 

importância dos eventos nelas contidos. Apesar da expectativa de que o tipo de 

informação contida nas fases narrativas tivesse relação com o fenômeno pausa, Oliveira 

(2002a) não encontrou resultados significativos, mas sim, um indicativo de que pausas 

podem servir como estratégia para segmentação de narrativas em fases. 

 Há de se destacar ainda, em Oliveira (2003), resultados que sugerem a mesma 

tendência dos achados de Uhmann (1992), de que as fases de Complicação, Resolução e 

Avaliação se caracterizam por menor velocidade de fala, já que são fases de essencial 

importância para elocução discursiva em narrativas.  

 Com base na perspectiva dos trabalhos de Oliveira, seguimos a proposição de 

que aprendizes realizam uma tarefa cognitiva complexa no planejamento da mensagem, 

e que dependendo de seu nível de experiência com a língua-alvo, os hábitos verbais 

podem ser fortes ou fracos, fazendo com que o uso e a frequência das pausas reflitam 

maior ou menor tempo de geração da informação, com reflexo na fluência.   

 Tendo em vista que este estudo tem como corpus narrativas orais e espontâneas, 

produzidas por aprendizes do PB agrupados em três níveis de proficiência oral, 

trataremos na próxima seção de questões relacionadas à aquisição de LE.  
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2.4- Estudos em aquisição de LE 

 Estudos em ALE são muito abrangentes. Envolvem várias áreas de pesquisa 

como a da linguística, psicologia, pedagogia e antropologia, suportadas por uma 

variedade de teorias e metodologias que procuram explicar a aquisição de uma ou mais 

línguas estrangeiras por adultos e crianças. As contribuições de tais estudos, grande 

parte deles de orientação cognitiva, decorrem da tarefa de identificar no sistema 

linguístico a natureza e os mecanismos que levam (i) a estocagem do conhecimento 

lingüístico pelo cérebro e (ii) diferenças no sucesso ou fracasso de aprendizes crianças e 

adultos no conhecimento de uma nova língua, além de (iii) propostas de programas e 

materiais de ensino de LE.  Para isso, pesquisadores têm em foco a mudança do estado 

mental do indivíduo e sua competência em contextos sociais (Doughty & Long, 2007).  

 

 

 2.4.1- Abordagens em ALE 

 Em Linguística, há muitas divergências quanto ao melhor paradigma teórico 

para explicar fenômenos linguísticos, tamanha é a dificuldade de acesso a mente 

humana. Em relação à orientação cognitiva, existem variações de posicionamento 

teórico, como posições funcionais, emergentistas e conexionistas. Doughty & Long 

(2007) explicam que o foco dessas pesquisas em ALE é em mecanismos que envolvem 

o contexto social e uma mudança de estado mental do indivíduo tanto para o 

aprendizado de língua estrangeira quanto para qualquer outro tipo de conhecimento.  

 O‟ Grandy (2007) faz uma revisão de questões controversas de teorias cognitivas 

sobre aquisição de linguagem, como por exemplo, as que assumem a existência de um 

sistema inato que guia a interação do aprendiz com a experiência. Outras teorias, 

chamadas de „nativismo gramatical‟ ou, para o autor, “nativismo especial”, assumem 

um compromisso com a existência de um mecanismo inato especificamente gramatical 

que inclui categorias e princípios gramaticais – Gramática Universal (GU) – 

desvinculando a língua em situação de interação social, sob alegação de que seria um 

tipo de investigação do campo da Psicologia e da Sociologia, não da Linguística.  

 Posicionamentos mais recentes, chamados „nativismo cognitivo‟ ou 

„emergentismo‟ (Ellis, 2007), concebem a gramática, não como produto de um 
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mecanismo inato, mas como produto da interação do meio com o „Dispositivo de 

Aquisição de Linguagem‟. A maior parte dos estudos em aquisição de LM e LE ignora 

a existência de uma GU e outros que a rejeitam explicitamente (Tomasello, 1995; 

Eckman, 1996). Entretanto, O‟ Grandy (2007) alerta para a falta de uma teoria que 

abranja formalmente a capacidade de aprendizagem e desenvolvimento do sistema 

linguístico para sustentar trabalhos na linha do „nativismo cognitivo‟. As investigações 

são conduzidas sem uma referência teórica, diferente daquelas da tradição nativista, 

baseadas em teoria sintática construída sobre a concepção de uma GU. Vários estudos 

em fonologia investigam fenômenos particulares com dados restritos e por isso não 

desenvolvem um quadro teórico completo de como se dá a aquisição do sistema 

fonológico.  Por outro lado, é preciso admitir que como teorias fonológicas estão em 

constante mudança e o foco das pesquisas também, os estudos apresentam mais 

possibilidades de caminhos, livres de restrições, diversificando e ampliando o 

conhecimento na área.  

 Ellis (2007) faz uma revisão sobre investigações de linha construtivista cujo 

pressuposto para aquisição de linguagem é a exposição a dados da língua-alvo em 

ambiente social comunicativamente rico, impulsionando o surgimento de representações 

linguísticas complexas. As abordagens de base construtivista – conexionismo, 

emergentismo, funcionalismo – têm a mesma perspectiva de linguagem baseada no uso. 

As regularidades estruturais da língua emergem da experiência com o input e não como 

um conhecimento inato do falante. A cada nova experiência, o falante acumula um 

conjunto estatístico de itens que varia quando um novo enunciado é processado. De 

acordo com essa visão, não é relevante a investigação do „estado final‟ de um falante, já 

que os processos de aquisição são constantes em razão da plasticidade do cérebro, 

promovendo novas representações linguísticas. 

 A recente proposta da Linguística Probabilística, baseada no uso da língua pelo 

falante, entende que as informações redundantes encontradas nos dados experienciados 

são categorizadas e estocadas na memória. Thiessen (2008) apresenta uma abordagem 

de aprendizagem estatística definida como um processo que identifica padrões de 

unidades ou categorias extraídas do input e depois são agrupadas por semelhanças. Os 

falantes são capazes, por exemplo, de identificar padrões silábicos previsíveis em uma 

não-palavra através de relações estatísticas experienciadas com palavras já estocadas. A 

percepção e categorização das representações que surgem com a experiência do falante 
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com o mundo real se estabelecem a partir de relações de organização, com base em 

redes de significado que se dá com elementos experienciados.  

 A linguística cognitiva não separa, mas associa morfologia, sintaxe e léxico à 

semântica e pragmática nas construções que formam o inventário de conhecimento do 

falante em redes semânticas. Bybee (2001), em estudo que versa sobre a relação entre 

estocagem, processamento e o uso de formas lingüísticas, argumenta em favor do papel 

da frequência de ocorrência de padrões sonoros que afetam a configuração da 

representação mental de palavras ou sequência de palavras. Sob esta perspectiva, 

baseada no uso, o fator da frequência de ocorrência tem papel regulador de unidades 

lingüísticas na construção de padrões a serem acessados em uma situação comunicativa, 

atuando na construção de uma fala fluente na LE.  

 Mesmo com as contribuições de estudos no campo da Linguística Probabilística, 

Scholz e Pullum (2006) não assumem que se possa refutar o inatismo, porque ainda 

existem questões sobre aprendizado estatístico que não estão totalmente claras, embora 

traga evidentes contribuições para se repensar o problema de aquisição de linguagem. 

Eles propõem que se possa pensar em uma GU com propriedades probabilísticas que 

atuem na aquisição de linguagem, de forma que os exemplares que vão sendo 

experienciados, agrupem-se em distribuição probabilística em uma estocagem 

detalhada. 

 O breve apanhado de teorias revistas aqui mostra uma ampliação no foco de 

estudos em ALE que levam em conta fatores de ordem social, cognitiva e afetiva. A 

seguir, apresentaremos algumas questões envolvidas no processo de aquisição prosódica 

em LE.  

 

 2.4.2- Estudos em aquisição prosódica de LE    

 O direcionamento deste estudo para a área da prosódia se deve ao fato de muitos 

aprendizes terem dificuldades na produção de um discurso expressivo em LE, 

determinante na transmissão de significado. Essas dificuldades podem ser agravadas por 

uma visão de que o falante precisa ser capaz de se comunicar, não importando os 

recursos linguísticos de que ele lança mão. Com a abordagem comunicativa, os 

materiais didáticos não consideram os elementos prosódicos de que compõe uma língua, 
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nem os professores são sensibilizados para tal questão, talvez pela escassez de estudos 

que abordem este componente da linguagem humana. 

 Muitos estudos em ALE tratam o processo de aquisição com foco no sistema 

gramatical e poucos se detêm em processos fonológicos, e principalmente os 

prosódicos. Talvez por causa de um consenso de que a gramática precisa de instrução 

direta de regras, enquanto que a prosódia parece ser adquirida inconscientemente 

(Wennerstrom, 2001). É importante ressaltar que os componentes suprassegmentais têm 

tanta importância na comunicação quanto os segmentos, apesar de grande parte dos 

aprendizes adultos e professores entenderem suprassegmentos como um obstáculo para 

aquisição da língua-alvo (Celce-Murcia, 1996).  

 O domínio de aspectos fonológicos é considerado um problema central para 

vários estudiosos, pois como destaca Ellis (1997) o “erro” é um aspecto comum na 

produção de uma LE. Muitos estudos descrevem erros por transferência da LM no nível 

segmental da fala de não-nativos, que tendem a variar em intensidade e tipo, à medida 

que vão ficando mais proficientes na língua-alvo. Entretanto, desvios na produção de 

suprassegmentos podem causar enganos suficientes para estabelecer uma barreira social 

entre aprendizes e nativos da língua-alvo (Celce-Murcia, 1996). Por isso, 

gradativamente, pesquisas na área da prosódia têm sido desenvolvidas com foco na 

identificação das dificuldades dos aprendizes através de comparação de aspectos 

prosódicos de falantes nativos em contexto discursivo. Tais estudos revelam 

transferência de características prosódicas da LM para a LE, que muitas vezes são 

percebidas como sotaque de estrangeiro.  

 Através de análises comparativas entre nativos e aprendizes e entre aprendizes 

com níveis diferentes de proficiência, pesquisas têm encontrado resultados sugestivos 

de que a prosódia tem influência na compreensão do discurso e que alguns aspectos 

prosódicos da LE podem ser adquiridos gradualmente pelos aprendizes. A partir dessa 

perspectiva, as próximas seções revêem alguns aspectos relacionados ao processo de 

aquisição prosódica de LE. 
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 2.4.3- O papel da LM – interlíngua e transferência  

 Em geral, aprender uma língua estrangeira pode ser um processo bastante 

complexo, sendo a língua materna (LM) uma fonte de constante acesso. Para algumas 

correntes lingüísticas, diferente das crianças, que ainda estão em processo de construção 

do sistema lingüístico, aprendizes adultos já têm uma gramática da LM construída. E é a 

partir do contato da gramática da LM com a da LE que nasce uma interlíngua: um 

sistema usado pelo aprendiz enquanto ainda não inferiu as diferenças entre os dois 

sistemas. Tal conceito foi proposto por Selinker (1972) a partir de estudos contrastivos 

entre LM e LE, através dos quais o autor deduziu que deveria haver um sistema distinto, 

tanto da LM quanto da LE. Para ele, à medida que o aprendiz vai adquirindo a nova 

língua, vai substituindo o sistema transitório da interlíngua pelo sistema da língua alvo, 

melhorando seu desempenho comunicativo, incluindo a prosódia.  

 Outra visão de interlíngua, defendida por Major (1987 apud Setter & Jenkins, 

2005), considera que os falantes têm um só sistema que se desenvolve conforme vão 

aprendendo outras línguas e não um sistema transitório como propôs Selinker. Em 

estágios iniciais de aquisição, o aprendiz produz segmentos e suprassegmentos como os 

de sua LM, e com mais exposição ao input da língua-alvo, ou seja, com a frequência de 

ocorrência dos elementos linguísticos da LE (Bybee, 2001), as interferências tendem a 

diminuir. 

 Setter & Jenkins (2005) mencionam estudo de Flege et al. (1999) com 

aprendizes coreanos que foram morar nos Estados Unidos e aprenderam o inglês em 

diferentes idades. O estudo mostra que quanto mais cedo aprendizes adquirem uma LE, 

mais sua pronúncia será próxima a de um nativo. Este fato se explica pela interação do 

sistema fonológico da LM com o input da LE que leva (i) ao desenvolvimento de um 

único sistema linguístico diferente do sistema de um falante monolingue e (ii) a 

mudanças percebidas na produção da LM do aprendiz. 

 Em relação aos suprassegmentos, pesquisas em aquisição de LM mostram que 

estes são adquiridos antes dos segmentos. Mas, no que se refere à aquisição de LE, os 

suprassegmentos parecem os mais difíceis de serem dominados e por isso o processo de 

transferência seria sistemático. Contudo, Wennerstrom (2001) cita alguns estudos 

(Wenk, 1985; Juffs, 1990) que mostram que a transferência de características prosódicas 

da LM para a língua alvo não acontece sistematicamente com todos os padrões 
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prosódicos nem em todos os níveis de aprendizagem. Ou seja, aprendizes podem 

transferir, por exemplo, o acento de palavra, mas não o pitch. O que esses estudos 

concluem é que não se pode resumir aquisição prosódica de LE aos processos de 

transferência, já que em níveis intermediários, os aprendizes revelam características que 

não correspondem nem as da LM nem as da LE. 

 Glass (2005) argumenta que os processos de transferência podem ser 

minimizados por processos de instrução explícita a fim de facilitar o processamento do 

input. Apesar de a instrução explícita ser um facilitador no processo de aquisição, não se 

pode deixar de concordar com Schinidt (2001, apud Glass, 2005) que afirma ser no 

momento de interação que aprendizes podem notar diferenças entre LM e LE. Glass 

apresenta proposta de Doughty (2001), em que aprendizes, após notar as diferenças 

entre as línguas, teriam três etapas a seguir em um processo cognitivo de comparação: 

 1) As representações tanto do input quanto do output são realizadas e 

comparadas na memória de curto prazo.  

 2) Somente uma profunda representação (semântica) do enunciado já processada 

é retida na memória de longo prazo, deixando vestígios na memória de curto prazo para 

que novas comparações sejam feitas. 

 3) E por fim, a representação é estocada na memória de longo prazo, podendo 

ser acessada a qualquer momento se houver evidencias de que exista uma 

incompatibilidade entre o conhecimento armazenado e evidências linguísticas recebidas. 

 Nesta pesquisa, levamos em conta o fator transferência e estocagem de 

representações lingüísticas para análise dos dados de fala produzidos por aprendizes 

nativos do inglês e com níveis diferentes de competência comunicativa no PB.  

 

 3.4.4- Fluência 

 Muito se discute a respeito do que é ser proficiente em LE. De acordo com a 

visão atual do que é proficiência, Schoffen (2009) afirma que o uso das regras e formas 

deve ser demonstrado em contexto comunicativo dentro do gênero solicitado. 

Entretanto, ainda é preciso estabelecer acepções mais claras para que a avaliação de 

aprendizes de LE contemple as variedades, oral e escrita, de um sistema linguístico.  
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Para Scaramucci (2000), a definição “do que é saber uma língua” é fundamental para 

formulação da descrição de desempenho, reduzindo a subjetividade na avaliação dos 

aprendizes. O descritor de desempenho oral menos investigado, talvez pela 

complexidade dos fenômenos prosódicos, é o de fluência. Como consequência, 

verificamos a recorrência de uma avaliação subjetiva para o descritor fluência, por falta 

de estudos descritivos na área. 

 Como vimos no Capítulo 2, em revisão de literatura, Al-Sibai (2004) cita Tam 

(1997) que afirma a fala de um falante fluente conter formas reduzidas por processos de: 

contração, elisão, assimilação e redução. Além desses aspectos de fala fluente, Al-Sibai 

cita outros estudos em aquisição de fluência em LE (Wood, 2001; Cucchiarini et al., 

2000; Brown, 2003) que concordam ser aspectos temporais e suas variações, 

importantes fenômenos para desenvolvimento em estudos de ALE, tendo como 

justificativa o objetivo de todo aprendiz de LE a produção oral com o mesmo tempo de 

um nativo.  

 Na literatura, a definição de fluência é proposta pela oposição de desempenho 

não-fluente. Antes de mais nada, como Al-Sibai (2004) explica, fluência não é um valor 

absoluto que a fala do aprendiz apresenta ou não, mas um fenômeno prosódico baseado 

em níveis que aprendizes devem atingir. Fluência em LE deve contemplar não somente 

pronuncia, mas o encadeamento e ambientação dos exemplares adquiridos, no fluxo da 

fala. Considerando, a proposta de Hume (2008), a expectativa individual do usuário da 

língua está relacionada à quantidade e à qualidade de informação armazenada por ele, o 

que tem relação com modelos probabilísticos, cujas unidades estocadas são as 

ocorrências em uso na língua, diminuindo, portanto, o tempo de acesso lexical, e de 

planejamento discursivo que acarretaria em fala fluente. Portanto, quanto mais 

freqüentes forem as ocorrências de exemplares da LE, maior é a experiência do falante 

com o idioma, tornando-o capaz de (1) substituir pausas preenchidas de sua LM pelas 

da LE alvo, (2) produzir menos pausas para acesso lexical e (3) diminuir o número de 

exemplares produzidos com alguma inadequação, evitando pausas para reparo. 

 Maior a fluência, mais confiante, confortável e motivado o aprendiz se sente na 

língua-alvo. Segalowitz (2007) sugere que quanto mais automático for o acesso às 

sequências de exemplares linguínticos na memória de longo termo, mais fluente será a 

fala. Schneider (1997 apud Al-Sibai, 2004) alerta que depois de anos de estudo, 

aprendizes têm amplo vocabulário e adequação estrutural da LE, entretanto, dificilmente 
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sentem-se capazes de terem um desempenho oral compatível com o conhecimento 

linguístico. Como proposta, Schneider sugere que o foco dos aprendizes deve ser na 

fluência e o método eficaz é estimulá-los a falar somente a LE com outros aprendizes, 

mesmo que inicialmente sejam impulsionados a desistir de se expressar exclusivamente 

na LE, já que o acesso ao léxico não é automático, para que possam usar a habilidade 

ainda latente da LE.  

 Brown (2003, apud Al-Sibai, 2004), propõe que estratégias comunicativas 

envolvendo o uso de velocidade de fala, pausas e hesitações podem ajudar no 

desenvolvimento da fluência. Entretanto, Porter & Grant (1992, apud Al-Sibai, 2004) 

advertem que fala com velocidade não é necessariamente fala fluente. Como fazem os 

nativos, aprendizes devem variar sua velocidade dependendo do contexto comunicativo. 

Ao contrário do que pensam aprendizes, fala veloz sem conhecimento linguístico 

adequado, só dificulta o entendimento da mensagem pelo interlocutor. Por outro lado, 

estudo de Munro e Derwing (1997 apud Wennerstrom, 2001) mostraram que a fala de 

não-nativos com velocidade reduzida foi avaliada por nativos do inglês como melhor 

compreensíveis que quando falantes aumentavam a velocidade de fala.  

 Seguindo orientação de Wennerstrom (2001), de que o fator fluência deve 

conjugar construções sintáticas a características prosódicas, investigaremos como se 

comportam parâmetros prosódico-temporais referentes às pausas, importantes no 

julgamento de fluência de não-nativos. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo objetivamos (1) apresentar o perfil dos participantes; (2) relatar os 

procedimentos adotados para a coleta, seleção, organização e análise dos dados e (3) 

apresentar os recursos tecnológicos empregados na pesquisa.  

 

3.1- Perfil dos participantes 

 Participaram desta pesquisa aprendizes do PB, falantes nativos de inglês, de 

nacionalidade americana, sendo quatro homens e três mulheres, de 18 a 50 anos. 

Selecionamos os participantes de acordo com o nível de conhecimento do português, 

determinado pela escola
6
 em que estudaram, em: Elementar, Intermediário e Avançado. 

Nesta dissertação, usaremos os termos correspondentes: Elementar (A1/A2), 

Independente (B1/B2) e Experiente (C1/C2), respectivamente, conforme padrão 

estabelecido pelo Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), 

publicado pelo Conseil de l‟Europe.  Para o nível C1/C2, selecionamos apenas um 

aprendiz que servirá como referência para alto nível de fluência. 

 Todos os participantes tiveram uma experiência com aprendizado formal em 

uma escola no Rio de Janeiro, além do contato com nativos da variante carioca dentre 

outras do PB.  

Quadro 3.1.1: Perfil dos participantes 

NÍVEL 

NORTE-AMERICANOS 

MASCULINO FEMININO 

A1/A2 1 2 

B1/B2 2 1 

C1/C2 1 _ 

 

                                                 
6
 A escola Bridge Brazil fica localizada no Rio de Janeiro. 
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Como mostra o quadro acima, todos os informantes selecionados têm a mesma 

nacionalidade e o inglês como a única LM. Não foi possível controlar as LE dos 

aprendizes, já que a maioria dos interessados no PB já havia estudado pelo menos uma 

LE antes do PB. A seleção dos informantes levou em conta níveis de competência 

comunicativa diferentes, com a intenção de verificar se existem diferenças e/ou 

semelhanças entre formas de organização prosódico-temporal que influenciem a 

fluência.   

 Antes da gravação das narrativas, realizada na escola onde os estudantes 

aprendiam português, eles preencheram uma ficha de identificação (Apêndice 1) com 

informações pessoais e sobre conhecimento de línguas estrangeiras.  

 

 3.1.1- Ficha de identificação 

 Para identificação dos participantes, elaboramos uma Ficha de Identificação 

(Apêndice 1) com questões relacionadas a (I) informações pessoais e (II) conhecimento 

de língua estrangeira. Na primeira parte da ficha (Figura 3.1.1), identificamos o 

participante por meio das seguintes informações: número, nome, idade, nacionalidade, 

estado de origem, sexo, profissão, e-mail, além dos dados referentes à nacionalidade e 

estado de origem dos pais. Recolhemos todas as informações tendo em vista o possível 

uso dos dados em variadas áreas de pesquisa com fala não-nativa. Com relação aos 

nomes dos participantes, garantimos o anonimato de todos, com rótulo numérico de 01 a 

07, seguindo ordem crescente de classificação por nível de proficiência comunicativa.   

Quanto à idade, a única restrição foi que o participante fosse maior de 18 anos, para que 

pudesse nos autorizar o uso de sua voz. Solicitamos endereço eletrônico do participante, 

caso um novo contato fosse necessário. 

 

Figura 3.1.1.1: Ficha de Identificação - Informações Pessoais 

I- INFORMAÇÕES PESSOAIS Número 

Nome  

Idade  

Nacionalidade  
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Estado de origem  

Sexo  Masculino (   )                 Feminino (   ) 

Profissão  

Nacionalidade Pai Mãe 

e-mail   

 

 A segunda parte é referente a informações sobre conhecimento de línguas 

estrangeiras (Figura 3.1.1.2). Os itens têm o objetivo de deixar claras questões 

prosódicas que poderiam influenciar a fala dos aprendizes.  

  

Figura 3.1.1.2: Ficha de Identificação - Conhecimento de línguas estrangeiras 

II- CONHECIMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Qual/quais língua(s) estrangeira(s) você já estudou? 

1. 2. 3. 4. 

Qual seu nível de proficiência em cada uma das línguas citadas? 

Considere a seguinte escala: A = avançado   I = intermediário   B = básico 

1. 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

2. 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

3. 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

4. 

Fala 

Ouve 

Lê 

Escreve 

Em que cidade(s) você estudou o português? 
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3.2- Coleta e organização dos dados 

 Segundo Labov (2007), uma forma eficiente de minimizar os efeitos de 

observação e gravação no momento da coleta de dados é usar narrativa como uma 

proposta de produção discursiva. A explicação para este fato é que falantes se sentem 

mais confortáveis com tal tipo discursivo por ser o primeiro aprendido e o mais 

frequentemente usado na comunicação cotidiana. E para corroborar a escolha de 

narrativas como dados para esta pesquisa, ressaltamos a consideração do autor que 

afirma narrativas pessoais, em geral, contemplarem características sociais e culturais, 

em que falantes podem transferir suas experiências para outros.  

 A escolha do evento a ser narrado está relacionada com a pouca frequência dos 

fatos nele envolvidos ou mesmo do evento em si, de modo que apresentam 

consequências na realidade do falante. Em estudos mais recentes (2004, 2007), Labov 

observa que a escolha de um evento não rotineiro deve ser avaliada pelo falante na 

medida em que o evento só será crível, quanto menores forem as chances de ser 

considerado improvável pelo ouvinte, o que acarreta em uma hesitação inicial no 

momento em o pesquisador/ouvinte solicita a narração. O fato de o falante precisar 

avaliar o evento a ser escolhido pode ser a explicação para indecisão inicial referente à 

escolha do evento a ser contado, pois falantes tendem a acessar mais rapidamente o que 

está mais recente em sua memória, mas que nem sempre é um evento considerado 

marcante ou pouco comum para ele e que, portanto, valha ser contado. Pesquisas na 

área da psicologia, (Anderson e Shimamura, 2004), mostraram que um contexto de 

excitação emocional facilita o armazenamento de informações na memória, e ao 

contrário, um contexto desagradável ou traumático não são lembrados com detalhes.  

Nos casos em que os informantes acessaram uma situação não-recente, e, portanto, 

precisaram acessar sua memória de longo-termo, significa que o evento é bastante 

marcante e foi experienciado com significativa intensidade. Assim, eventos marcantes, 

mesmo não sendo recentes, são acessados após algum momento de reflexão como uma 

forma de reviver emoções que valem a pena ser compartilhadas. As sete narrativas 

coletadas apresentam um evento marcante e não freqüente na vida dos informantes, 

sendo, em três delas, eventos não recentes ao momento da gravação.  

 A coleta dos dados por meio de narrativas foi feita com o objetivo específico de 

conseguir elementos prosódicos relacionados à fluência e à organização temporal na 

fala de aprendizes do PB. Para isso, não limitamos tempo para a produção da narrativa, 
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nem o tipo de emoção ou sentimento presente na situação narrada, nem qualquer 

restrição de comportamento ou atitude do informante para que as narrativas fossem 

produzidas o mais natural possível. 

 

Quadro 3.2.1: Tempo total das narrativas por nível de competência comunicativa 

Nível Tempo total de narrativa 

A1/A2 18min e 57s 

B1/B2 11min e 32s 

C1/C2 4min e 50s 

 

 Quanto ao interlocutor, neste caso o pesquisador, em estudos com abordagem 

laboviana, ele deve ter uma atitude passiva a fim de não perturbar a fala do informante. 

Entretanto, o pesquisador, apesar do silêncio, deve expressar interesse, importante na 

manutenção de uma atitude responsiva no informante.  

 Considerando a proposta de Labov, optamos por aplicar seu método com 

solicitação de narrativas para investigar como se dá a organização prosódico-temporal, 

em cada nível de proficiência. Gravamos um corpus de fala espontânea em um total de 

35 minutos que depois foi transcrito (Apêndice 3) e organizado em fases, propostas em 

Labov (1972) (Quadro 3.1), com o objetivo de analisar o fenômeno pausa por meio dos 

parâmetros prosódicos: número, duração, tempo e velocidade de fala, definidos mais 

adiante.  

 

 

 3.2.2- A dinâmica da coleta 

 Os dados foram coletados individualmente, sempre em uma mesma sala da 

escola onde os informantes estudavam português. Antes de iniciar a coleta, a ficha de 

identificação do informante era preenchida e uma rápida conversa acontecia para 

adaptá-lo à situação de uso de um microfone.  
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 Após o preenchimento da ficha de identificação e do esclarecimento de que suas 

informações pessoais seriam preservadas, o participante recebia a solicitação: Você 

pode me contar uma situação que você vivenciou e que considera interessante? A fim 

de facilitar e garantir liberdade de escolha de um evento pelo participante, a ele foi 

explicado que a situação escolhida poderia ser uma experiência tanto positiva quanto 

negativa, recente ou antiga. Após alguns momentos para avaliação de que situação 

narrar, a coleta dos dados era iniciada. Ao participante foi esclarecido que não havia um 

tempo fixo para sua narração, por isso tivemos narrativas com várias durações.  

 Para esta pesquisa foram usados dois programas computacionais, a saber: 

PRAAT e Sound Forge XP4.5. A gravação das narrativas foi feita com o auxílio do 

programa computacional Sound Forge XP4.5.  E para análise dos dados usamos o 

programa computacional PRAAT, um software para análise de fala, desenvolvido por 

Paul Boersma e David Weenick do Institut of Phonetics Sciences, da Universidade de 

Amsterdã, disponível para download em www.praat.com. Esta ferramenta nos permitiu 

segmentar os dados e analisar acusticamente as pausas. 

 Como mostra a Figura 3.2.2.1, oferecida pelo PRAAT, pudemos (i) visualizar os 

dados orais com as ondas sonoras e o espectrograma, distinguindo pausas preenchidas e 

silenciosas, para uma melhor transcrição dos dados, (ii) medir as pausas através do 

parâmetro duração e (iii) localizá-las no fluxo da fala, a fim de determinar a 

classificação por motivação cognitiva. 

 Figura 3.2.2.1: Imagem fornecida pelo programa PRAAT 

 

  
        é  m a i s      u h                  (.)                m i s t o s o       (.)      e 

http://www.praat.com/
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 A medida temporal do parâmetro duração foi feita manual e diretamente na 

imagem acústica fornecida pelo programa PRAAT e seus valores foram transcritos 

junto às narrativas (Apêndice 4). Com relação ao parâmetro velocidade de fala, os 

valores foram contabilizados em sílabas por segundo, através do áudio e da transcrição 

das narrativas. 

 

3.3- Procedimento para avaliação dos informantes  

 Segundo Wennerstrom (2001), uma forma de investigar compreensibilidade de, 

fala com sotaque, fluência e outras medidas de produção linguística é submeter registros 

orais a juízes nativos, e a partir dos resultados das avaliações obtidas, analisam-se 

características diretamente na produção oral do aprendiz.   

 Buscando confirmar as considerações sobre a influência do fenômeno pausa 

sobre o fator fluência em estudos investigados para sustentar esta pesquisa (Al-Sibai, 

2004, Fillmore, 1979 apud Al-Sibai, 2004; Wennerstrom, 2001; Zellner, 1994), 

aplicamos um questionário (Apêndice 2) para um grupo de cinquenta juízes, estudantes 

do curso de Letras (UFRJ). Eles responderam, para cada uma das sete narrativas 

ouvidas, cinco questões, que, além de servir ao objetivo específico desta pesquisa, 

poderão ser úteis em pesquisas posteriores. 

  A primeira delas, sobre compreensibilidade, teve o intuito de guiar a avaliação 

do juiz quanto ao desempenho do aprendiz na expressão geral dos fatos narrados. O 

termo compreensibilidade vem sendo usado para indicar dificuldade de percepção que 

pode ser medida através de uma escala numérica, baseada em maior ou menor esforço 

do juiz para entender amostras de fala não-nativa (Derwing e Munro, 1997 apud Clarke, 

2003). Nesta pesquisa, usamos uma escala com três opções.  

 A questão 2 teve o objetivo de conduzir o juiz a uma avaliação mais específica 

da fala. Com a resposta a essa questão esperamos verificar se os aprendizes são capazes 

de manipular aspectos prosódicos, como a velocidade de fala que, segundo estudos 

apresentados em Al-Sibai (2004), deve variar sob pena de parecer ao juiz uma fala 

monótona, sem expressividade. 
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 Nas questões 3 e 4, oferecemos opções de respostas orientadas para aspectos 

prosódicos da fala. Estudo de Trofimovich & Baker (2006), indica que juízes avaliaram 

a pausa como um fenômeno suprassegmental caracterizador do fator fluência de fala 

não-nativa. Com base nesse estudo, a questão 3 buscou verificar em quais narrativas as 

pausas são percebidas como fenômeno que atrapalha a compreensão do evento. Com a 

questão 4, quisemos verificar se as narrativas, em que pausas foram avaliadas como 

fenômeno que atrapalhou a compreensão, correspondem as mesmas em que os juízes 

julgaram os aprendizes como não-fluentes ou pouco fluentes .  

 Quanto à questão 5, buscamos encontrar resultados indicadores de 

reconhecimento, por parte dos juízes, de interferência ou da LM e de outra LE, pelo fato 

de cinco dos sete aprendizes conhecerem pelo menos mais uma LE, além do PB.  

 A seguir, as questões que compõem o questionário de avaliação da produção oral 

dos aprendizes do PB, aplicado a juízes brasileiros. 

 1) Você considera a narrativa ( ) totalmente compreensível, ( ) parcialmente 

 compreensível, ( ) não compreensível. 

 2) Com relação aos fatos narrados, o falante demonstrou suas impressões (como 

 aprovação, desaprovação, contentamento, descontentamento, indignação, etc)?   

 (  ) muito bem  (  ) bem (  ) não demonstrou 

 3) Algum fenômeno atrapalhou a compreensão do evento narrado? ( ) sim ( ) não 

 (  ) pronúncia   (  ) pausas (  ) melodia  

 4) Em relação ao fluxo da fala (fala fragmentada ou fluida), você considera o 

 falante (  ) não-fluente, (  ) pouco fluente ou (  ) fluente? Justifique sua resposta. 

  5) Você saberia dizer a origem do falante? Se afirmativa, justifique sua resposta. 

 

 A Tabela 3.3.1 mostra os resultados para as questões 3 e 4 do questionário de 

avaliação, enquanto que os resultados para as demais questões encontram-se tabelados 

no Apêndice 3. 
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Tabela 3.3.1: Média em porcentagem dos resultados obtidos para as questões 3 e 4. 

Nível 

Questão 03 

pronúncia pausa melodia nenhum  

A1/A2 46% 36% 13% 4% 

B1/B2 19% 22% 4% 55% 

C1/C2 4% 0% 0% 96% 

Nível 

Questão 04 

não-fluente  fluente     pouco fluente 

A1/A2 36% 3% 61% 

B1/B2 0% 45% 38% 

C1/C2 0% 100% 0% 

 

 

 Os resultados nos deram respaldo para empreender nossa pesquisa sobre o 

fenômeno pausa como um fator compatível com o julgamento de fluência. Em relação 

às médias dos falantes elementares, pausa, com 36% da pontuação, foi um dos 

fenômenos que prejudicou a compreensão das narrativas, contra 22% da pontuação 

alcançada no nível independente e nenhum registro à indicação de pausas no nível 

experiente. As médias mostram uma queda na pontuação das pausas, conforme o nível 

de proficiência comunicativa aumenta. O inverso acontece com a pontuação referente ao 

julgamento de falante fluente, isto é, uma pontuação crescente, à medida que o nível de 

proficiência aumenta. Destacamos que a narrativa do aprendiz experiente não 

apresentou nenhuma pontuação para o fenômeno pausa como aspecto negativo para 

compreensão. Relacionando esse fato a 100% das avaliações indicadoras de aprendiz 

fluente, obtemos um resultado favorável a incompatibilidade de pausas e fluência. Vale 

ressaltar que é preciso verificar quais tipos de pausa não são compatíveis com fala 

fluente, o que pretendemos investigar no Capítulo 4. 
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3.4- Procedimentos e parâmetros para análise de dados 

 Para proceder nossa investigação, seguimos em três direções. Primeiro, 

definimos o plano paradigmático, no sentido de estabelecer quais os tipos de pausas a 

serem analisadas prosodicamente. Consideramos as pausas silenciosas a partir de 0,250s 

(Zellner, 1994; Oliveira, 2002a) e as preenchidas eh, característica do PB e uh, ah e suas 

variantes (ahm, uhm), característica do inglês (Marcuschi, 1999).  

 Em seguida, definimos os possíveis contextos prosódicos onde as pausas 

recaem, seguindo proposta de Nespor & Voguel (1986): dentro de constituintes de nível 

lexical (σ, ∑, C, ω), em fronteiras de palavras prosódicas (ω) e em fronteiras de 

constituintes de nível suprassegmental (Φ, I, U). Por fim, determinamos quais as 

possíveis motivações para a inserção de pausas - reparos, acesso lexical, planejamento 

discursivo e mudança de fase narrativa - de acordo com os contextos prosódicos.  

 Antes de proceder à análise dos parâmetros temporais, definimos os tipos de 

pausas ocorridas nos enunciados compreendidos no corpus, de acordo com a disposição 

prosódico-hierárquica, proposta por Nespor & Vogel (1986), e função/motivação 

cognitiva que pudemos derivar dos estudos sobre pausas (Zellner, 1994; Oliveira, 

2002a), usados como fundamentação teórica nesta pesquisa.  

Quadro 3.4.1: Classificação para as pausas presentes nas narrativas que compõem o corpus 

CLASSIFICAÇÃO DAS PAUSAS 

PAL Pausa para acesso lexical 
Ocorre dentro e em fronteiras de 

palavras prosódicas (ω) 

PPD Pausa para planejamento discursivo 
Ocorre em fronteiras de 

constituintes de nível 

suprassegmental (Φ; I; U). 

PRM Pausa para reparo modificador 
Ocorre em qualquer dos 

ambientes descritos acima. 

PRNC Pausa para reparo para novo começo 
Ocorre em qualquer dos 

ambientes descritos acima. 

PFF Pausa de fronteira entre fases 
Ocorre ao final de cada fase da 

narrativa. 
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 Para análise da organização temporal da fala dos aprendizes do PB, seguimos 

procedimentos descritos em Wennerstrom (2001), donde derivamos descrições de 

medidas temporais expostas no Quadro 3.4.2. 

 
Quadro 3.4.2: Medidas temporais 

Medidas Definição   Descrição 

TP/min Tempo total de certo tipo de 

pausa, expresso como 

porcentagem do tempo total. 

A soma de cada tipo de pausas de 

um falante dividido pelo tempo total 

de fala do falante em minutos. O 

valor é expresso em porcentagem. 

NP/min Número de pausas por 

minuto 

O número de cada tipo de pausa de 

um falante dividido pelo tempo total 

da fala. 

MP Duração média das pausas, 

expressa em segundos 

A soma da duração de todas as 

pausas de um determinado tipo 

dividida pelo número total de 

ocorrências do mesmo tipo. 

VF Velocidade de fala 

(velocidade de elocução) tem 

valor expresso em sílabas por 

segundo. 

Número de sílabas pronunciadas por 

um falante dividido pelo tempo total 

de sua fala.  

 

 Através dessas medidas, obtivemos valores médios para os tipos de pausas 

descritos no Quadro 3.4.1. 

 Tendo as narrativas já transcritas com a duração de cada pausa silenciosa, acima 

de 0,250s, e de todas as preenchidas, a etapa seguinte foi a análise dos dados. 

Quantificamos as pausas e calculamos as médias por parâmetro prosódico, para cada um 

dos cinco tipos de pausa. Uma vez obtidos valores médios, eles foram dispostos em 

gráficos e tabelas, separados por níveis de proficiência comunicativa, para melhor 

descrição e análise do fator fluência. 

 No próximo capítulo, apresentaremos os procedimentos descritos anteriormente, 

ilustrados com trechos das narrativas, quadros, gráficos e tabelas. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta pesquisa busca identificar como se comportam as pausas preenchidas e as 

silenciosas, classificadas de acordo com a motivação cognitiva que apresentam em 

determinada localização no enunciado, em: pausa para planejamento discursivo [PPD], 

pausa para acesso lexical [PAL], e pausa para reparos [PRM e PRNC] recorrentes em 

contexto de fala espontânea. As pausas serão investigadas através de parâmetros 

prosódico-temporais em narrativas de norte-americanos aprendizes do PB, com 

diferentes níveis de competência comunicativa, a fim de colaborar com a caracterização 

do descritor fluência em três níveis comunicativos: elementar (A1/A2), independente 

(B1/B2) e experiente (C1/C2).   

 A seguir, apresentamos os resultados procedentes de análise da organização 

temporal de parâmetros prosódicos, através das medidas encontradas no Quadro 3.4.2, 

no capítulo Metodologia.   

 

4.1- Pausas: número, duração e tempo 

 4.1.1- Número 

 Iniciamos nossa análise com o cálculo do número de pausas por minuto para 

cada aprendiz e depois extraímos o valor médio para cada nível de competência 

comunicativa. 

 O Gráfico 4.1.1.1 mostra que o número médio de pausas por minuto diminui em 

22% do nível A1/A2 para B1/B2 e em 24% do nível B1/B2 para C1/C2. Temos uma 

queda maior do número de pausas entre os níveis B1/B2 e C1/C2, em 2% a cada minuto 

de fala, que a queda entre os níveis A1/A2 e B1/B2. A diminuição mais significativa do 

número médio de pausas por minuto fica em torno de 40% entre os níveis A1/A2 e 

C1/C2. Com esses valores, observamos, além da melhora de desempenho comunicativo, 

uma diminuição gradativa na ocorrência de pausas entre os três níveis, considerada 

como indicativo para caracterização do descritor fluência em LE, como predizem as 

definições de estudos citados no Capítulo 2. 
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Gráfico 4.1.1.1: Média do número total de pausas por minuto em cada nível de competência comunicativa 

 

 

 

 No Gráfico 4.1.1.1, consideramos as pausas em sua totalidade, sem distingui-las 

de acordo com motivações para ocorrência. A fim de detalhar o fator número, 

analisamos separadamente dois tipos de pausas mais frequentes nas narrativas coletadas: 

PPD e PAL.  

 

Gráfico 4.1.1.2: Média dos dois tipos mais frequentes de pausas por minuto  

 

 

 Encontramos número médio por minuto de PPD bastante próximos nos três 

níveis de competência comunicativa, como mostra o Gráfico 4.1.1.2. Interpretamos os 

resultados para PPD como necessidade que têm falantes, nativos ou não, de 

planejamento discursivo, além da atividade motora de respiração (Zellner, 1994). No 

entanto, para saber se as duas pausas a menos por minuto, computadas no nível C1/C2, 

são indicativas de maior fluência, é preciso confrontar os resultados obtidos para o 
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parâmetro número com os parâmetros duração e tempo de PPD, apresentados mais 

adiante, para verificar se aprendizes com níveis de competência distintos diferem ou não 

no uso de PPD. 

 Quanto à PAL, o número médio por minuto do nível A1/A2 para B1/B2 é 

aproximadamente 60% maior, ou seja, os aprendizes elementares produzem um número 

de PAL significativamente maior que aprendizes independentes e experientes. 

Constatamos ainda que, diferente dos grupos B1/B2 e C1/C2, o grupo A1/A2 recorre 

mais vezes à PAL que à PPD.  Por ser um tipo de pausa que ocorre em fronteiras de 

constituintes menores, PAL tem maior ocorrência no grupo A1/A2, que vai diminuindo 

à medida que o nível de proficiência aumenta. Com base na Fonologia de Uso (Bybee, 

2001; Doughty (2001); Thiessen, 2008), tal necessidade é motivada pela pouca 

frequência de ocorrência de exemplares do PB e que por isso ainda não estão salientes 

na memória, de modo que possam ser acessados instantaneamente, sem auxílio de 

pausas. Os trechos a seguir exemplificam a necessidade que aprendizes elementares têm 

de recorrer à PAL com mais frequência que aprendizes independentes e experientes em 

trechos com mesma duração. 

 

Exemplo 1: ...e as pessoas (PAL) em Índia pensam muito em sua família (PPD)  e a causa 

de esto (PPD) tem coisas como (PAL) casados (PAL) dictadas (PAL) por seus (PAL) pais 

(PPD) e (PPD) eu não (PAL) gosto de essos (PAL) partes (PAL) de (PAL) a cultura de 

Índia... (26s) [01 A1/A2] 

Exemplo 2: (PFF) a gente saiu (PPD) a minha namorada comigo a gente saiu da noite 

para ir pra um bar onde tinha um show de (PAL) de jazz e blues e: (PPD) ((ts)) a gente: 

(PAL) saiu a umas onze ficou (PAL) quatro: quatro cinco horas lá bebendo aproveitando a 

música (PPD) foi muito legal (PFF) (28s) [04 B1/B2] 

Exemplo 3: ...então (PPD) durante uma semana cada dia eu viajei até o (PAL) até o 

bairro Itaim (PAL) de ônibus (PPD) porque é claro que não tem metrô pra lá (PPD) então 

eu peguei ônibus eu me informei (PAL) sobre as paradas e os números de ônibus que 

passam pra lá (PPD) e: era bem bem fácil me mover durante o dia (PFF) (26s) [07 C1/C2] 

 

 Com os três exemplos acima, podemos visualizar o que o Gráfico 4.1.1.2 mostra 

em números médios por minuto de PAL e PPD. Considerando o expressivo número 

médio de ocorrências de PAL por minuto nas narrativas do grupo A1/A2, em relação 
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aos outros dois grupos, e o número médio de ocorrências, ainda que com pouca variação 

entre B1/B2 e C1/C2, podemos indicar o parâmetro número como adequado para 

caracterizar o descritor fluência em relação à pausa para acesso lexical (PAL). 

Lembramos que, sendo a fluência um fenômeno gradual (Al-Sibai, 2004), quanto mais 

frequentes forem as experiências comunicativas (Hume, 2008), menos PAL se fará 

necessário, resultando em uma fala fluente.  

 Em relação ao número de sons preenchedores de pausa, contabilizamos os de 

ocorrência mais significativa: uh e ah, preenchedores comuns na LM dos aprendizes 

(Al-Sibai, 2004; Candea et al., 2005), inclusive as respectivas variantes nasalizadas que 

consideramos sob o mesmo rótulo, e éh, preenchedor comum no PB (Marcuschi, 1999).  

 

Gráfico 4.1.1.3: Média do número de pausas preenchidas e silenciosas, produzidas em todo o conjunto de 

narrativas  

 

  

 O Gráfico 4.1.1.3 mostra que as pausas silenciosas (S) são mais frequentes que 

as preenchidas. Sobre tal fato, deve-se considerar que várias das pausas preenchidas têm 

como vizinhança as silenciosas, aumentando ainda mais sua ocorrência.  

 

Exemplo 4: ...(uh 0,272) muitas (S 0,373) pessoas em Índia (uh 0,321) são muitas pobres e 

(S 0,441) no tem água pura ou (uh 0,650) ((ts)) (S 0,523) comida ou (S 0,474) (uh 0,613) (S 

0,329) muitas coisas (uh 0,561) básicos e (S 0,396) (uh 0,562) ((ts)) antes (uh 0,418) eu 

não sabia eu soube quando viajei a Índia... [01 A1/A2] 
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Exemplo 5: ...tem muitas (S RM 0,117) tinha muitas pessoas (S 0,570) e: (S 0,381) (uh 

0,777) me sentei (S 0,284) e: (uh 0,995) (S 0,685) eu comprei uma (S RM 0,131) um 

cafezinho... [06 B1/B2] 

 

 Verificamos, no Gráfico 4.1.1.3, que aprendizes do nível A1/A2 produzem em 

média 30% de uh/ah e não produzem éh. Uma possibilidade de explicação pode ser pelo 

fenômeno de transferência da LM (Major, 1987 apud Setter & Jenkins, 2005), ou seja, 

como o som éh ainda não está incorporado ao inventário linguístico dos aprendizes 

iniciantes no PB, eles transferem o som preenchedor de pausas da LM para a LE alvo.  

 Aprendizes de nível B1/B2, parecem substituir pausas preenchidas pelas pausas 

silenciosas, o que pode ser entendido como despertar da conscientização de que o som 

preenchedor uh não faz parte do inventário de preenchedores do PB, já que eles não 

estão expostos ao input desse som na língua-alvo. De acordo com a perspectiva de 

aquisição de LE baseada na Fonologia de Uso (Bybee, 2001; Thiessen, 2008), os 

exemplares experienciados vão sendo estocados e agrupados em redes de semelhança, 

como os sons preenchedores da LM e de quantas LE o aprendiz tiver. Assim, quanto 

maior for a experiência com o PB, os exemplares ficam mais salientes na memória, em 

detrimento do exemplar de mesmo significado da LM ou de outra LE, estocados em 

uma mesma rede semântica. 

 Com base na perspectiva baseada no uso, a análise empreendida com o número 

de pausas preenchidas e silenciosas nos permite chegar à seguinte observação: o 

preenchedor éh não aparece entre os falantes do nível A1/A2, começa a emergir entre 

falantes B1/B2 e vai se tornando mais frequente no nível C1/C2, substituindo o som uh 

da LM.  

 

 4.1.2- Duração 

 Com base na classificação das pausas - PPD, PAL, PR (PRNC e PRM) e PFF - 

estabelecida de acordo com a função cognitiva e localização nos enunciados (Quadro 

3.4.1), calculamos os valores médios do parâmetro duração, para cada tipo de pausa que 

será analisado separadamente, ao longo desta seção.  
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Gráfico.4.1.2.1: Duração média por tipos de pausas, classificadas de acordo com cinco motivações para 

ocorrência 

 

 

 Os dados mostram que, nos três grupos, os valores médios de PRM são menores 

que aqueles dos outros tipos de pausa e obedecem a uma gradação decrescente, do nível 

elementar para o experiente, seguindo perspectiva de que maior a experiência 

comunicativa, menos tempo o aprendiz leva para perceber desvios e acessar o exemplar 

ideal. Para melhor entender como os aprendizes lidam com os reparos, listamos nos 

gráficos a seguir como a duração desse tipo de reparo pode ajudar a identificar o nível 

de fluência. 

 Observamos no Gráfico 4.1.2.2 que as narrativas apresentam mais de 50% de 

PRM com duração maior que 0,1s.  

 

Gráfico 4.1.2.2: Número de PRM de cada aprendiz do grupo A1/A2, com duração maior e menor que 0,1s 
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 O aprendiz 02 não produz PRM menor que 0,1s, o que mostra que não foi capaz 

de notar nenhum desvio e substituí-lo por exemplar adequado quase que 

instantaneamente, como fizeram os outros dois aprendizes do mesmo grupo, com parte 

dos desvios. 

 Aprendizes do grupo B1/B2, assim como os do A1/A2, produzem mais da 

metade de seus reparos com duração maior que 0,1s., com exceção do aprendiz 06, que 

repara a metade de seus desvios em duração menor que 0,1s.  Verificamos que a 

diferença mais significativa entre os dois grupos se faz menos pelo número total de 

reparos menores que 0,1s, e mais pelo número de PRM com duração média mais 

próxima ou menor que 0,1s. O grupo B1/B2 apresenta duração média menor que a do 

grupo A1/A2: 0,256s contra 0,435s. Supomos tal queda na duração média de PRM com 

aproximação, de B1/B2, da marca não percebida como pausa - abaixo de 0,250s, 

(Oliveira, 2002; Zellner, 1994) - ser um indicativo para ajudar a estabelecer 

características para os níveis de fluência.   

 

Gráfico 4.1.2.3: Número de PRM de cada aprendiz do grupo B1/B2, com duração maior e menor que 0,1s 

     

 

Gráfico 4.1.2.4: Número de PRM do aprendiz C1/C2 com duração maior e menor que 0,1s 
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 O aprendiz experiente realiza cinco de nove RM com duração menor que 0,1s 

enquanto que a duração média dos outros quatro RM é de 0,198s, ou seja, abaixo da 

marca percebida como pausa (Oliveira, 2002; Zellner, 1994). Entendemos, então, que 

tanto aprendizes de nível A1/A2 e C1/C2 podem produzir poucos reparos, mas por 

motivações distintas. Diferente do aprendiz C1/C2, os de nível A1/A2 produziram 

poucos reparos porque não são capazes de notar todas as vezes que cometem desvios e 

quando notam, muitas vezes precisam de um tempo consideravelmente maior que 

aqueles de nível C1/C2 para acessarem o exemplar ideal. Há ainda uma particularidade 

entre aprendizes dos grupos A1/A2 e B1/B2 que conhecem mais de uma LE, que faz 

com que depois de uma pausa para PRM, o exemplar acessado para substituir o desvio 

muitas vezes não seja da LE alvo, mas de outra anteriormente aprendida. 

 Constatamos que aprendizes elementares e independentes ainda não podem notar 

todas as inadequações cometidas na fala, nem repará-las instantaneamente, como faz o 

aprendiz experiente.  Seguindo proposta de Doughty (2001 apud Gass, 2003), certas 

diferenças entre o adequado e o inadequado, que já estão na memória de curto prazo 

(primeira etapa), e já têm vestígios na memória de longo prazo (segunda etapa), leva os 

aprendizes independentes a acessarem o exemplar ideal depois de pausas menores que 

as do grupo elementar. Entretanto, ainda não cumpriram a terceira etapa do processo 

cognitivo de comparação, ou seja, a estocagem de exemplares na memória de longo 

prazo, como parece fazer o aprendiz experiente.  

 A PRNC não é uma estratégia muito empregada pelos aprendizes da pesquisa. 

Quando usada pelo grupo A1/A2, apresenta duração média maior que 1s para refazer 

um enunciado. Com base em Zellner (1994), seguimos a ideia de que, se o aprendiz 

produz pausas longas antes de iniciar um enunciado, é provável que não precise de 

PRNC. Supomos, pela média de 1s, ser cognitivamente mais custosa a PRNC para 

falantes elementares que a estratégia de produzir uma PPD longa, no início de um 

enunciado. Podemos observar nos exemplos 6 e 7 que aprendizes A1/A2 que empregam 

PRNC o fazem na tentativa de simplificar o enunciado iniciado ou até mesmo o 

abandonam, a fim de começar um enunciado com nova informação para concluir ou 

explicar a ideia inicial. 
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Exemplo 6: ...mas é (PAL) é muito triste quando (PPD) uma pess- (PRNC 0,1) quando eu 

(PAL) vi  pessoa que necessi- (PRM) necessitaram (PRM) precisaram (PAL) muitos mas 

(PRM) mais de ((ts)) (PRNC 1,2) não (PAL) não fiz nada... [01 A1/A2] 

Exemplo 7: ...então (PPD) na rua (PAL) é às vezes necessário (PAL) comprar (PAL) 

petróleo  (PPD) ma não tem (PRNC) em Cotonou tem (PRM) em centro de Cotonou tem 

duas ou (PAL) talvez três (PAL) quase moderna (PAL) empresas para (PAL) comprar 

(PAL) petróleo...  [03 A1/A2] 

 

 No grupo B1/B2, só um aprendiz lança mão da estratégia da PRNC, mas com 

duração média bem menor (0,268s) que a do grupo A1/A2. No nível comunicativo 

independente, é possível que PRNC aconteça menos por falta de vocabulário ou por 

conta de complexidade estrutural do enunciado iniciado. O emprego deste tipo de pausa 

parece estar relacionado à ordenação dos fatos, ou seja, o aprendiz percebe, após 

começar um enunciado, que é preciso esclarecer que algo acontecera e só então retoma 

o enunciado não terminado, com o mesmo item lexical produzido antes da PRNC.  

 

Exemplo 8: ...um americano que estava (PRM) também estava interessado em música de 

samba assim (PPD) então o (PRNC < 0,1) ele me pediu meu número então o dia seguinte 

(PPD) eu  (PAL) recebi um mensagem dele... [05 B1/B2] 

Exemplo 9: ...eu tinha que dançar ele (PAL) me puxou assim dentro de um círculo então 

(PRNC 0,4) e para não (PAL) estar com (PAL) para não estar com vergonha então eu 

tinha que  dançar... [05 B1/B2] 

 

 Já o aprendiz experiente emprega a estratégia uma única vez durante a narrativa, 

recomeçando o enunciado após 0,595s. Diferente das razões dos grupos anteriores, ele 

parece usar a estratégia de PRNC para não se estender em suas críticas e assim, não 

causar má impressão e constrangimento ao interlocutor, o que caracteriza uma estratégia 

de polidez (Brown & Levinson, 2000)
7
. A PRNC produzida pelo aprendiz experiente 

não parece estar relacionada à falta de vocabulário, à reorganização de um enunciado 

com uma estrutura complexa ou à inserção de enunciado cronologicamente anterior ao 

que foi iniciado antes da pausa.  

                                                 
7
 A partir da noção de face desenvolvida por Goffman (1967), Brown e Levinson (2000[1978]) propõem 

um modelo de comunicação humana que diz respeito aos efeitos positivo e negativo dos atos de fala na 

imagem pública do falante e na de seu interlocutor. 
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Exemplo 10: “um iniciante numa empresa uma (PAL) uma (PRM < 0,1) numa empresa 

uma pessoa que não tem condição de comprar um carro (PPD) não tem condição de morar 

perto (PPD) (éh PPD) eu fiquei um pouco decepcionado com (uh PRNC) mas é assim 

(PPD) ((ts)) (éh PPD) a vida é muito concorrida lá em São Paulo se nota” [07 C1/C2] 

 

 Em relação à média de duração das pausas para planejamento discursivo (PPD), 

o aprendiz C1/C2 produziu média maior que os grupos A1/A2 e B1/B2. Apesar da 

aparente incoerência entre as médias do nível experiente e aquelas dos dois outros 

níveis, devemos levar em conta os resultados encontrados na análise do parâmetro 

número e o intervalo de tempo, a ser analisado na próxima seção, em que essas pausas 

ocorrem. Cabe ainda comentar que, por conta do tempo de processamento de 

informação (Oliveira 2002a), em geral, PPD com ocorrência em fronteiras de enunciado 

(U) tende a apresentar maior duração que aquela que ocorre em fronteira de 

constituintes hierarquicamente abaixo do enunciado - sintagma entoacional (I) e 

sintagma fonológico (Φ), conforme terminologia de Nespor e Vogel (1986). Seguindo 

considerações de Zellner (1994) sobre pausas de origem cognitiva, se o falante produz 

uma pausa longa antes de começar um enunciado, a tendência é que seja uma produção 

clara, com velocidade rápida, sem interrupções para PAL ou reparos, sendo a pausa 

seguinte localizada na fronteira com o próximo enunciado.  

 

Exemplo 11: ...mas no caminho (PPD) Billy se machucou (PPD) quando o carro (PAL) 

precisava (PAL) parar muito rápido (PPD) então nós fomos ao hospital (PPD) e Billy tive 

setiria (PPD) ((ts)) (PPD) então nós não podemos acabar com viajem (PPD)...  (36s) [02 

A1A2] 

Exemplo 12: ...a gente saiu (PPD) a minha namorada comigo a gente saiu da noite para ir 

pra um bar onde tinha um show de (PAL) de jazz e blues e: (PPD) ((ts)) a gente: (PAL) 

saiu a umas onze ficou (PAL) quatro: quatro cinco horas lá bebendo aproveitando a 

música (PPD)  foi muito legal...  (27s) [04 B1/B2] 

Exemplo 13: ...mas é assim (PPD) ((ts)) (éh PPD) a vida é muito concorrida lá em São 

Paulo se  nota (éh PPD) trabalham mu:ito ((ts)) (éh PPD) e: (PPD) outra coisa que eu 

achei lá (éh PPD) que foi um pouco desanimador pra uma pessoa procurando emprego no 

Brasil (éh PPD) como o Brasil está chamando atenção do mundo inteiro agora e está 
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passando por uma  época (éh PPD) em que (uh PAL) o mundo e também os brasileiros 

estão muito otimistas enquanto o futuro de negócios aqui (PFF)” (36s) [07 C1/C2] 

 

 Os dados sugerem que em razão de maior quantidade de PPD e PAL que 

ocorrerem dentro de um enunciado, aprendizes dos grupos A1/A2 e B1/B2 precisam de 

mais tempo para concluí-lo e, assim, parecem falar por mais tempo. O aprendiz 

referência, apesar de apresentar duração média de PPD maior que a dos outros grupos, 

realiza grande parte deste tipo de pausa em fronteiras de U, o que significa menos 

paradas no fluxo da fala para planejar constituintes como: sintagma entoacional (I) e 

sintagma fonológico (Φ). Consequentemente, o aprendiz pode concluir seus enunciados 

em menos tempo do que se tivesse produzido PPD em fronteiras de constituintes 

hierarquicamente abaixo (I e Φ) do U. PPD de maior duração recaindo em fronteiras de 

U, pode ser uma estratégia para melhor planejar um enunciado e diminuir as chances de 

o aprendiz cometer desvios, o que provocaria interrupções para PRM e PRNC. 

 Com relação às médias das pausas para acesso lexical (PAL) dos três grupos, 

como apresentam duração média com pouca variação - 0,598s; 0,573s; 0,544s - 

observamos que o parâmetro duração não se mostrou eficiente como caracterizador, em 

termos absolutos, de nível de fluência. É preciso relacionar resultados dos parâmetros 

número e tempo de pausas para identificar se são mais eficientes que o parâmetro 

duração para PAL como caracterizador do fator fluência. 

 Ainda com relação ao parâmetro duração, o último tipo de pausa a ser analisado 

é PFF - pausa de fronteira entre fases da narrativa. Partindo da motivação para o tipo de 

pausa relacionada à mudança de fases da narrativa, segundo Oliveira (2002b), tais 

pausas se justificam pela necessidade de organização do fato narrado, de acordo com 

intenções do falante. As médias de PFF apresentadas no gráfico acima não mostram 

diferenças entre os grupos A1/A2 e B1/B2, levando-nos ao julgamento de que 

aprendizes dos dois níveis ainda precisam de pausas de quase 1s para organizar que 

tipos de enunciados farão parte da próxima fase da narrativa em produção, a fim de que 

seu interlocutor possa entender os fatos da situação narrada. Assim, confirmamos a idéia 

de Labov (1972) de que as fases da narrativa não têm ordem fixa, mas prováveis, 

dependendo de como cada falante organiza os fatos. 
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Gráfico 4.1.2.5: Duração média de PFF com valores em segundos já aproximados  

 

  

 Confrontando os resultados, a duração média do falante experiente nos parece 

significativamente menor que as dos outros dois grupos, ou seja, quase a metade da 

duração média dos outros dois níveis, o que nos possibilita indicar PFF como outro fator 

a ser tomado como referência para caracterizar níveis de fluência.  

 Tomando PPD e PFF como pausas para processo de organização da fala, sendo a 

primeira relacionada à organização do enunciado como uma unidade e a segunda, à 

organização de enunciados como grupos que a cada fase têm função discursiva 

diferente, tendemos à ideia de que aprendizes experientes teriam médias muito próximas 

nos dois tipos de pausas, verificando um caráter coesivo ao discurso, favorável à 

conexão dos fatos compreensíveis ao seu interlocutor. Contudo, aprendizes elementares 

e independentes, recorrem a médias mais longas de PFF, para organização dos fatos em 

fases, que aquelas para PPD, como sugere o Gráfico 4.1.2.1. Para estes aprendizes, a 

tarefa de organizar narrativas em fases parece ser cognitivamente mais custosa, 

confirmando consideração de Oliveira (2002a) de que pausas refletem o ato cognitivo 

de planejamento, decorrente da força ou da fraqueza de hábitos verbais que envolvem 

tarefas como pronúncia, adequação gramatical e lexical.  
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que cada narrativa tem duração total diferente e por isso não seria viável apresentar 

valores em segundos.  

 

Gráfico 4.1.3.1: Tempo médio dos elementos integrantes das narrativas por nível de competência comunicativa 

   

  

 O Gráfico 4.1.3.1 mostra aumento significativo no tempo de fala (TF), conforme 

o nível comunicativo aumenta. Observamos que o nível A1/A2 reverte 31% do tempo 

de narrativa em pausas, contra 22% no nível B1/B2 e 18% no nível C1/C2.  A variação 

é maior entre os níveis A1/A2 e B1/B2 que entre B1/B2 e C1/C2. Mais uma vez 

notamos o caráter gradual (Al-Sibai, 2004) que o fenômeno pausa evidencia, 

principalmente, entre os níveis B1/B2 e C1/C2 com aumento de 4% no tempo de fala 

contra 9% de A1/A2 para B1/B2.  

 Seguindo a análise por tipo de pausa, PAL e PPD compreendem maior tempo 

dentro das narrativas, enquanto que os outros tipos revelam números de menor 

expressividade, mostrando a mesma tendência dos resultados e suas respectivas 

análises, obtidos nos outros dois fatores temporais já analisados. 

 Como vimos em relação ao fator duração, é possível que o tempo total gasto 

para acesso lexical ou reparos fosse maior, tendo em vista os vários momentos das 

narrativas em que os aprendizes dos grupos A1/A2 e B1/B2 acessam exemplares, depois 

de pausas ou não, de outra LE ou de sua LM, sem se darem conta, diminuindo, assim, a 

duração de cada PAL ou de PRM. Mais uma vez recorremos aos modelos baseados no 

uso (Bybee, 2001; Thiessen, 2008; Hume, 2008), para explicar o fato de estarem os 
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exemplares, da LM e/ou da LE aprendida antes do PB, mais salientes na memória que 

os exemplares do PB.  

 Quanto ao aprendiz experiente, esclarecemos que, apesar de o gráfico mostrar 

um tempo de 0% de PRM, o aprendiz fez cinco reparos com pausas menores que 0,1s e 

quatro reparos com pausas pouco maiores que 0,1s, entretanto, o tempo total desses 

reparos não chegam a 1% do tempo total de narrativa. De acordo com a proposta de 

Segalowitz (2007) sobre automaticidade no acesso de exemplares na memória, parece 

que aprendizes experientes podem notar e reparar inadequações automaticamente, sem 

comprometerem a fluência.  

 Apontamos o fato de a produção de reparos na fala ser um caracterizador para o 

descritor de desempenho fluência em exames de proficiência em LE.  A questão da falta 

ou da instauração de consciência de que um exemplar reparandum deva ser reelaborado 

e verbalizado sob forma de alteração (Heeman e Allen, 1999), automaticamente ou 

após pausa longa, pode ser um indício adequado para caracterizar níveis de fluência. 

 Em relação aos tipos PAL e PPD, através do parâmetro tempo, obtemos alguns 

resultados que podem esclarecer e confirmar aqueles encontrados para os parâmetros 

número e duração. Em tempo médio por segundo, o aprendiz experiente produz PPD a 

cada 8,2s, enquanto que, em média, A1/A2 a cada 8,1s e B1/B2 a cada 9,3s. 

 Considerando estas médias com pouca variação entre os níveis, corroboradas 

com o tempo percentual gasto com PPD, indicadas no Gráfico 4.1.3.1, podemos 

equipará-las aos resultados obtidos para os parâmetros número e duração que também 

mostraram pouca variação entre os três níveis. Dessa forma, nesta pesquisa, PPD como 

necessidade cognitiva inerente a falantes (Zellner, 1994) não se mostra como o tipo de 

pausa definidor de nível de fluência por apresentarem médias para os parâmetros 

número, duração e tempo com pouca variação entre os níveis de competência 

comunicativa. O Gráfico 4.1.3.1 nos permite depreender que pausas motivadas por 

necessidade cognitiva de planejamento discursivo (PPD), consumindo praticamente a 

mesma porcentagem de tempo nas narrativas dos três níveis de proficiência, variam 

inversamente quanto ao tempo médio de PAL que revela tendência de médias 

decrescentes quanto maior é o nível de proficiência. O Gráfico 4.1.3.1 reflete a mesma 

tendência decrescente de PAL que o tempo total de pausas do nível menos experiente 

para o mais experiente, o que nos leva a indicar que PAL é um tipo relevante que deve 
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ser considerado no descritor fluência. Confirmando este fato, mostramos na Tabela 

4.1.3.1 o intervalo médio em que cada aprendiz realiza PAL e a média dos grupos, em 

tempo total de narrativa. 

Tabela 4.1.3.1: Intervalo de tempo aproximado para ocorrência de PAL 

 A1/A2  B1/B2  C1/C2 

APRENDIZ 01 02 03 04 05 06 07 

FREQUÊNCIA 

DE PAL 
5s 6s 7s 13s 23s 23s 21s 

MÉDIA DO 

GRUPO 
6s 19s 21s 

 

 Mais uma vez os resultados mostram que a diferença maior aparece entre os 

níveis A1/A2 e B1/B2, portanto mais clara e adequada pode ser a avaliação da fluência 

de aprendizes destes níveis. O mesmo não se observa entre os níveis B1/B2 e C1/C2, 

que por conta da proximidade dos resultados encontrados, mais complexa se torna a 

avaliação, e, portanto, mais bem caracterizada precisa ser a grade descritora de fluência, 

a fim de que o avaliador tenha componentes bem definidos de que fatores devam ser 

considerados em seu julgamento. 

 Tendo o exposto acima em vista, entendemos que os resultados da Tabela 

4.1.3.1 corroboram para justificativa da importância da descrição dos parâmetros físicos 

envolvidos no fenômeno pausa para respaldar o julgamento do grau de fluência apurado 

por avaliadores que em geral não estão familiarizados com fenômenos prosódicos. 

Parece-nos não ser suficiente estabelecer nível de fluência somente com os parâmetros 

número ou duração de pausas porque quando analisados isoladamente, deixam de 

contemplar fenômenos que podem explicar aparentes contradições.  

 Tomamos, por exemplo, o falante experiente que apresentou duração média de 

PPD aproximadamente 7% e 20% mais longas que aquelas dos outros dois grupos, 

A1/A2 e B1/B2 respectivamente, quando era de se esperar média menor para o aprendiz 

referência. É preciso levar em conta o fator número, ou seja, a frequência a que ele 
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recorre à PPD, como mostra Gráfico 4.1.1.2, além do tempo total gasto com este tipo de 

pausa em relação ao tempo de narrativa, donde obteremos média de velocidade de fala. 

Esse será o próximo fator analisado. 

 Por ser a fluência um fenômeno gradativo, o julgamento do nível de aprendizes 

em exame de proficiência em LE pode ser complexo para avaliadores pouco 

familiarizados com o comportamento cognitivo, físico e pragmático do recurso 

prosódico pausa. Assim, mais uma vez destacamos a importância de estudos descritivos 

para apropriada definição e caracterização de descritores em grade de avaliação e 

treinamento de avaliadores em exames de proficiência em LE.  

 

4.2- Velocidade de fala 

 Iniciamos a análise do parâmetro velocidade de fala de maneira global e 

dispomos no Gráfico 4.2.1 a média dos três grupos. Notamos a tendência de 

escalonamento inversamente proporcional a observada para os parâmetros número e 

tempo de pausas. Tal tendência se explica por ser o fenômeno pausa um dos que 

influencia o parâmetro velocidade de fala. Sendo assim, notamos que quanto maior a 

ocorrência de pausas (em número e tempo), menor a velocidade de fala. Vale lembrar 

que fala veloz não é necessariamente fala fluente. É importante variar a velocidade de 

acordo com o contexto comunicativo sem esquecer-se do conhecimento linguístico 

(Poter & Grant, (1992) apud Al-Sibai, 2004). 

 

Gráfico 4.2.1: Média da velocidade de fala nos três grupos 
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 Observamos que o grupo A1/A2 produz uma sílaba a menos por segundo que o 

grupo B1/B2, que por sua vez, não chega a uma sílaba a menos por segundo em relação 

a C1/C2. Comparando estes resultados aos obtidos em estudo de Munro (1995, apud 

Wennerstrom, 2001), em que aprendizes chineses, sem nível de competência 

comunicativa na LE inglês revelado, apresentaram média de 2,5 sílabas por segundo em 

narrativas orais, enquanto que nativos do inglês apresentaram média de 3,4 sílabas por 

segundo, notamos médias muito próximas às obtidas no Gráfico 4.2.1: a média do grupo 

A1/A2 (2,2) é comparável àquela dos aprendizes chineses (2,5) e a média dos grupos 

B1/B2 (3,2) e C1/C2 (3,6) é comparável àquela do grupo de nativos de inglês (3,4). 

 Com relação à indicação da importância da variação na velocidade de fala (Poter 

& Grant, 1992 apud Al-Sibai, 2004) e relacionando-a com a proposição de Uhmann 

(1992, apud Oliveira, 2003), de que fases de Complicação, Resolução e Avaliação 

apresentariam baixa velocidade de fala, medimos cada fase das narrativas em sílabas 

por segundo para avaliar se elas trazem velocidade que as caracterize. Apresentamos os 

resultados no Gráfico 4.2.2.  

 Confirmando resultados mostrados no Gráfico 4.2.1, vemos no Gráfico 4.2.2 o 

aumento gradativo nas médias de velocidade de fala dos grupos A1/A2, B1/B2, C1/C2, 

mostrado pelas linhas em faixas de alcance médio (1,8 a 2,3; 2,8 a 3,4; 3,2 a 3,7 

sílabas/s, respectivamente), com exceção da fase Coda, em que todos os grupos 

apresentaram velocidade acima da média e muito próximas entre si (4,5; 4,0; 4,5 

sílabas/s, respectivamente). Poderíamos interpretar tais resultados para a fase Coda, com 

base na descrição de Labov (1972) de que essa é a fase final em que ocorre uma 

retomada do acontecimento narrado com uma interpretação final para ligar o momento 

passado ao momento do discurso. A partir dessa definição, deduz menor esforço 

cognitivo para planejamento discursivo e acesso lexical, em razão dos fatos já terem 

sido organizados e verbalizados em outros momentos da narrativa, facilitando uma 

retomada. No entanto, os resultados obtidos nesta pesquisa para velocidade de fala de 

outras fases não nos levam a hipótese de Uhmann (1992) de que seja uma exigência do 

grau de processamento cognitivo característico dos enunciados de certas fases, mas uma 

questão de força ou fraqueza dos hábitos verbais (Oliveira, 2003) que envolvem 

frequência de uso.  
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Gráfico 4.2.2: Média de velocidade de fala por fases da narrativa, em três níveis de competência comunicativa  
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 Com a análise desta seção, verificamos que não se pode deixar de considerar o 

fenômeno pausa como importante para a manutenção da variação de velocidade de fala, 

o que valida a pertinência de nossa análise em identificar indicadores prosódico-

temporais para descrever níveis de fluência. 

 

4.3- Interação entre tipos de pausas e parâmetros prosódico-temporais 

 Resumimos nossos resultados a respeito dos parâmetros que ofereceram 

relevância para cada tipo de pausa, no Quadro 4.3.1. A avaliação quantitativa das pausas 

não se mostrou suficiente para definir nível de fluência. Verificamos que os outros 

parâmetros analisados, além do número, forneceram resultados relevantes. 

 

Quadro 4.3.1: Parâmetros prosódicos relevantes para caracterização de fluência 

TIPOS 

DE 

PAUSAS 

PARÂMETROS PROSÓDICOS PARA CARACTERIZAR 

FLUÊNCIA 

NÚMERO DURAÇÃO TEMPO VF 

PPD  X X  

PAL X  X X 

PRNC  X  X 

PRM  X  X 

PFF  X   

 

 Com relação aos tipos de pausa, PAL e PRM se revelaram importantes 

definidores na distinção de níveis de fluência, através de parâmetros diferentes. Já para 

o fator velocidade de fala, as pausas que pareceram influenciar esse fator foram PAL, 

através do parâmetro número, PRM e PRNC, através do parâmetro duração. 
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CAPÍTULO 5  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na área da Prosódia do PB, encontram-se poucos estudos, sobretudo quando o 

campo de investigação se direciona para a área de PLE, acarretando interpretações 

intuitivas a respeito de fenômenos prosódicos por profissionais da área, em especial, 

aqueles com função de avaliadores em exame de proficiência oral em LE. 

 Apesar da importância da investigação prosódica, reconhece-se alguma 

dificuldade em investigar aspectos físicos da fala por serem influenciados por vários 

parâmetros ao mesmo tempo e ainda por solicitarem do pesquisador um grande volume 

de trabalho para que se chegue a resultados reveladores para pesquisa em linguagem. 

Esperamos com os achados desta pesquisa, que abordou uma pequena parte das 

inúmeras possibilidades de estudos prosódicos, contribuir para o desenvolvimento da 

área. 

 Tal como anunciamos na Introdução desta pesquisa, buscamos descrever o 

fenômeno prosódico pausa a partir do desempenho oral de aprendizes de PLE em 

narrativas orais espontâneas, a fim de confirmar ou refutar a hipótese de que mais de um 

parâmetro prosódico-temporal referente a pausas afeta a fluência em LE. Para isso, 

primeiro definimos que a descrição completa do fenômeno pausa como componente 

integrante do fator fluência, deveria contemplar tanto pausas silenciosas como 

preenchidas na análise dos dados. Prosseguimos com a definição dos contextos 

prosódicos possíveis para localização das pausas e os associamos às motivações 

cognitivas para classificação em cinco tipos. Como pausas influenciam o fator 

velocidade de fala, também relacionado à fluência, decidimos analisá-lo a fim de 

completar a descrição por nível de competência comunicativa. 

 Contemplamos não só pausas silenciosas, mas também as preenchidas por 

considerarmos a escolha do som preenchedor um potencial indicador de nível de 

fluência. Os resultados mostraram que as pausas silenciosas são as mais frequentes nos 

três níveis em que foram classificados os aprendizes, sem desconsiderar que conforme o 

nível de proficiência comunicativa aumenta, as pausas diminuem. Observamos que os 

sons preenchedores, característicos da LM dos aprendizes (uh/uhm, ah/ahm) 

apresentaram queda na frequência de uso, conforme o nível de competência 
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comunicativa aumenta. Já o preenchedor característico do PB (éh), não apareceu nas 

narrativas de nível elementar, surgiram ainda com baixa frequência de uso nas 

narrativas de nível independente, e com maior frequência que uh na narrativa de nível 

experiente.  De acordo com estes resultados, poderíamos incluir a escolha de sons 

preenchedores para pausas como indicativo de fluência em LE, a ser considerado em 

avaliação de proficiência oral. 

 Quanto à análise prosódica dos dados, visando responder a pergunta de pesquisa 

relacionada à relevância de um parâmetro sobre outros para julgamento de fluência, 

analisamos separadamente cada um: número, duração e tempo de pausa, além da 

velocidade de fala.  

 Parecendo ser o parâmetro número de pausas o mais considerado na descrição de 

fluência, sob rótulo de maior ou menor frequência de pausas na fala, os resultados, 

compreendendo o total das preenchidas e silenciosas de todos os tipos de pausas juntas, 

mostraram uma média decrescente conforme o nível de experiência com o PB aumenta. 

Já quando analisamos tal parâmetro separadamente para as motivações PPD e PAL, os 

dois tipos de pausas mais usados, verificamos que PPD tinha médias muito próximas 

nos três níveis de competência comunicativa, levando-nos à interpretação de que este 

tipo de pausa é uma necessidade inerente à produção oral espontânea. Falantes precisam 

planejar seus enunciados e, portanto pausas para planejamento discursivo são 

necessárias. Ainda com a análise do parâmetro número, seguimos com os resultados 

para PAL. Para este tipo de pausa, o parâmetro número se mostrou bem expressivo: 

uma grande diferença entre o nível elementar (A1/A2) e os outros dois e pequena 

diferença entre o nível independente (B1/B2) e o experiente (C1/C2). Indicamos o 

parâmetro número de PAL como definidor de nível de fluência a partir da relação de 

oposição: maior a frequência de ocorrência de PAL, menos salientes estão os 

exemplares da LE alvo na memória e, portanto, menos fluidez no curso da fala. 

 Já os tipos de pausa - RM e RNC - foram pouco freqüentes nas narrativas, por 

isso não os analisamos em relação ao parâmetro número. Mas é interessante notar que 

se os aprendizes, principalmente aqueles de nível elementar, tivessem recorrido à PRM 

a cada vez que acessaram um item de uma língua que não o PB ou um item com desvio 

linguístico, teríamos um grande número de PRM, o que validaria a indicação do número 

deste tipo de pausa como relevante para o descritor fluência. O que parece ser relevante 
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para definir níveis de fluência é considerar se o aprendiz pode perceber desvios no 

momento da fala e repará-los automaticamente.  

 Verificamos, então, que o parâmetro número é válido para determinar nível de 

fluência entre os níveis elementar, independente e experiente, em relação ao tipo de 

pausa PAL, mas não em relação à PPD.  

 Com o processo de análise do parâmetro duração, verificamos resultados 

significativos para PRM. O nível elementar se caracterizou, como já vimos nas 

considerações do parâmetro número, com pouca frequência de uso deste tipo de pausa, 

por seus aprendizes ainda não serem capazes de perceber grande parte dos desvios 

produzidos, sendo que dentre os poucos percebidos, menos da metade foram reparados 

com pausas menores que 0,1s. Este resultado comprova a falta de automaticidade na 

percepção de desvios, o que deve ser considerado como aspecto relevante para 

estabelecer nível de fluência. O nível independente, apesar de também contabilizar a 

maior parte de PRM com duração maior que 0,1s, os aprendizes percebem mais os 

desvios produzidos, levando em média 0,2s contra 0,4s dos aprendizes elementares, 

para a busca do item a ser alterado. Este resultado mostra uma tendência ao alcance da 

automaticidade, representada por pausas com menos de 0,1s de duração, portanto quase 

imperceptíveis ao ouvido, como o faz o aprendiz experiente com a maior parte de seus 

desvios. Vale ressaltar que as PRM maiores que 0,1s, produzidas pelo aprendiz 

experiente, apresentaram uma média abaixo de 0,2s, número muito próximo do reparo 

considerado automático.  

 Outro aspecto que se mostrou relevante com a análise do parâmetro duração foi 

que pausas curtas em fronteiras de enunciados podem acarretar necessidade de mais 

PPD, acima de 0,250s, em fronteiras de sintagmas entoacionais e de sintagmas 

fonológicos ou até de PRNC longas para reconstruir um novo enunciado.  Dito de outra 

forma, PPD com maior duração em fronteira de enunciado, se reflete em maior 

velocidade de enunciação, fator que será considerado mais adiante. Portanto, o 

parâmetro duração revelou que para julgamento de fluência, PPD longa não deve ser 

avaliado como sinônimo de falta de fluência, mas uma estratégia de que aprendizes 

podem fazer uso, conforme maior ou menor complexidade do ato verbal em questão, 

evitando PRNC que se mostraram cognitivamente mais custosas. 
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 Quanto à PAL, não obtivemos resultados significativos para caracterização de 

níveis de proficiência através do parâmetro duração. Verificamos que aprendizes 

elementares, independentes e experientes levam em média 0,5s para acessarem um item 

lexical ainda não saliente na memória. Entretanto, vale ressaltar que todas as vezes em 

que o falante experiente pausa para busca lexical, ele acessa um exemplar do PB, e não 

um de sua LM ou LE aprendida antes do PB, como fazem os aprendizes dos outros dois 

níveis, em alguns momentos da narrativa.  

 O último tipo de pausa analisada pelo parâmetro duração foi PFF, específica do 

gênero discursivo narrativa oral. Este tipo de pausa que ocorre em fronteiras de fases é 

motivado pela necessidade de organizar o evento em grupos de enunciados com mesma 

função discursiva.  A análise de PFF mostrou duração média mais baixa para o aprendiz 

experiente que para aprendizes elementares e independentes, que apresentaram médias 

iguais. Possivelmente, tais resultados se expliquem pela falta de prática dos níveis 

elementar e independente com a atividade de narrar em LE que demanda ações 

cognitivas de seleção e organização lógica dos fatos, compartilhadas com tarefas de 

ordem linguística que envolvem pronúncia, adequação gramatical e lexical. Vale 

destacar que, se tais tarefas ainda não são totalmente bem desempenhadas por 

aprendizes elementares e independentes, espera-se o oposto para aprendizes experientes.   

 Sendo o uso da PFF específico ao gênero narrativa oral, indicamos a 

possibilidade de que este tipo de pausa seja avaliada em exame de proficiência, se no 

momento de interação face a face com o avaliador, o aprendiz  se referisse a um evento 

vivido. O avaliador teria a oportunidade de explorar tal informação, solicitando que o 

aprendiz contasse como foi sua experiência no referido evento. Dessa forma seria 

possível incluir duração de PFF na caracterização do descritor fluência.  

 Quanto ao parâmetro tempo, verificamos resultados definidores para os tipos de 

pausas PPD e PAL. Os resultados obtidos para tempo de PPD em porcentagem do 

tempo total das narrativas são compatíveis com aqueles que encontramos para número e 

duração, ou seja, apesar de ser o tipo de pausa mais frequente, nos três parâmetros 

analisados, PPD não apresentou variação representativa para distinção de nível de 

fluência. Indicamos, portanto, que PPD deve ser considerada como necessidade 

cognitiva inerente a todo falante, nativo ou não. 
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 Contrariamente a PPD, PAL se revelou caracterizadora de nível de fluência 

através do parâmetro tempo, além do parâmetro número. Observamos resultados 

decrescentes para PAL, conforme nível de competência comunicativa aumenta, 

indicando que maior a experiência com a LE alvo, menor o tempo gasto em acesso 

lexical. Os outros tipos de pausa mostraram resultados próximos entre os três níveis, 

embora ainda decrescentes, conforme nível de competência comunicativa aumenta. 

 Após os três parâmetros analisados, prosseguimos a análise do fator velocidade 

de fala, afetado pelo fenômeno pausa.  De maneira global, os resultados em número de 

sílabas por segundo aumentam quanto maior é o nível de competência comunicativa. As 

médias se mostram coerentes com resultados obtidos para os tipos de pausa: quanto 

maior a ocorrência de pausas, em tempo, duração e número, menor a velocidade de fala. 

Em nossa análise, também consideramos a velocidade de fala por fases narrativas. Não 

encontramos resultados que confirmassem perspectiva de que certas fases teriam como 

característica velocidade de fala mais lenta que outras por conta de maior 

processamento cognitivo. Confrontando resultados obtidos com a análise dos 

parâmetros prosódico-temporais, o que se revelou mais importante que caracterizar 

fases como mais lentas ou mais velozes foi a função das pausas.  Dentro das narrativas, 

PPD e PFF funcionam como tipos de pausas marcadoras de relevância discursiva, além 

de organizar enunciados e grupos de enunciados, mantendo a variação no ritmo de fala. 

Já as pausas PAL, PRM e PRNC influenciam na diminuição da velocidade de fala, 

como pudemos verificar, por exemplo, com o grupo elementar que apresentou mais 

número e tempo total de tais tipos de pausa, refletindo na velocidade média de 2,2 

sílabas por segundo, contra 3,6 sílabas por segundo do aprendiz experiente.   

 A necessidade de considerar os parâmetros prosódico-temporais para análise dos 

vários tipos de pausa descritos nesta pesquisa advém do fato de que o fator fluência, 

como vários outros fatores no campo da Prosódia, ser medido intuitivamente por 

profissionais da área de linguagem. Esperamos que esta pesquisa contribua como 

subsídio para aprimorar o conhecimento de professores de LE, interessados em ajudar a 

melhorar o desempenho oral de seus alunos, como também para detalhar o descritor 

fluência em treinamento de  avaliadores em exame de proficiência oral em LE, a fim de 

prestar confiabilidade às avaliações. 
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APÊNDICE 1  Ficha de identificação 

Modelo da Ficha de identificação para aprendizes participantes da pesquisa. 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 

 

 
Autorizo a utilização dos dados de minha fala em pesquisas científicas, contanto que minha identidade 

não seja revelada. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

I- INFORMAÇÕES PESSOAIS Código 

Nome 

 

 

Idade 

 

 

Nacionalidade 

 

 

Estado de origem 

 

 

Sexo  

 

Masculino (   )                 Feminino (   ) 

Profissão 

 

 

Nacionalidade 

 

Pai  Mãe 

II- CONHECIMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Qual/quais língua(s) estrangeira(s) você já estudou? 

 

1. 2. 3. 4. 

 

Qual seu nível de proficiência em cada uma das línguas citadas? 

 

Considere a seguinte escala: A = avançado   I = intermediário   B = básico 

 

1. 

Fala: 

Ouve: 

Lê: 

Escreve: 

 

2. 

Fala: 

Ouve: 

Lê: 

Escreve: 

 

3. 

Fala: 

Ouve: 

Lê: 

Escreve: 

 

4. 

Fala: 

Ouve: 

Lê: 

Escreve: 

 

Em que cidade(s) você estudou o português? 
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APÊNDICE 2  Questionário de avaliação 

 Questionário apresentado aos falantes nativos do PB que participaram como 

juízes nesta pesquisa. 
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Questionário de avaliação 

Falante (     ) 

 

1) Você considera a narrativa: 

(   ) totalmente compreensível     (   ) parcialmente compreensível    (   ) não 

compreensível 

Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2) Com relação aos fatos narrados, o falante demonstrou suas impressões (como 

aprovação, desaprovação, contentamento, descontentamento, indignação, etc) : 

(   ) muito bem                  (   ) bem     (  ) não demonstrou      

Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3) Algum fenômeno atrapalhou a compreensão do evento narrado?  (  ) sim 

 (  ) não 

(  ) pronúncia   (  ) pausas  (  ) melodia  

 

4) Em relação ao fluxo da fala (fala fragmentada ou fluida), você considera o falante: 

(   ) não-fluente  (   ) pouco fluente  (   ) fluente 

Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5) Você saberia dizer a origem do falante?    (   ) sim   (   ) não 

Se afirmativa, justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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    APÊNDICE 3  Resultados do questionário de avaliação  

 

 Resultados do questionário de avaliação apresentado aos falantes nativos do PB 

que participaram como juízes nesta pesquisa. 
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 Médias em porcentagem, separadas por nível de competência linguística, para 

cada uma das cinco questões avaliadas por juízes falantes nativos do PB. 

 

 

Nível 

Questão 01 

totalmente 

compreensível 

parcialmente 

compreensível 

não 

compreensível 

A1/A2 2% 43% 55% 

B1/B2 55% 45% 0% 

C1/C2 80% 20% 0% 

 

 

Nível 
Questão 02 

muito bem bem não demonstrou 

A1/A2 2% 43% 55% 

B1/B2 55% 45% 0% 

C1/C2 80% 20% 0% 

 

 

Nível 
Questão 03 

pronúncia pausa melodia nada 

A1/A2 46% 36% 13% 4% 

B1/B2 19% 22% 4% 55% 

C1/C2 4% 0% 0% 96% 

 

 

Nível 
Questão 04 

não-fluente fluente pouco fluente 

A1/A2 36% 3% 61% 

B1/B2 0% 45% 38% 

C1/C2 0% 100% 0% 
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Nível 

Questão 05 

Reconhecimento 

da LM 

Reconhecimento 

de uma LE 

Sem reconhecimento 

da origem 

A1/A2 49% 21% 30% 

B1/B2 17% 30% 53% 

C1/C2 8% 10% 82% 
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APÊNDICE 4  Transcrição das narrativas 

 A transcrição levou em consideração a duração das pausas e a divisão das 

narrativas em fases, de acordo com o quadro abaixo. 

 

Resumo  

Orientação  

Complicação  

Resolução  

Coda  

Avaliação  
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(01) Informante feminino, 18 anos, norte-americana, de nível A1/A2. LE: 

espanhol e PB; tempo de narrativa: 274s 

 

Quando viajei a Índia (S 0,499521) a primeira vez (uh 0,532849) ((rs)) (S RNC 

0,940167) (uh 0,620251) depois (uh 0,898171) (S 0,518758) de (uh 0,208243) viajei a 

Índia (S 0,314391) (uh 0,585203) ((ts)) eu (uh 0,655315) (S 0,824257) eu (uh 1,034161) 

((ts)) sabia mais de mundo e (S 0,375321) as niveles de muitas pessoas em Índia 

 

(uh 0,272053) muitas (S 0,373392) pessoas em Índia (uh 0,321212) são muitas pobres e 

(S 0,441522) no tem água pura ou (uh 0,650533) ((ts)) (S 0,523417) comida ou (S 

0,474744) (uh 0,613384) (S 0,329958) muitas coisas (uh 0,561883) básicos e (S 

0,396179) (uh 0,562184) ((ts)) antes (uh 0,418677) eu não sabia eu soube quando viajei 

a Índia  

 

(S 0,294119) porque nos Estados Unidos eu não (S RM 0,361136) nós não temos 

problemas (S 0,338449) como Índia mas (S 0,250570) ao mismo tempo a cultura (S 

0,294112) de Índia é mais (uh 0,709872) ((ts)) (S 0,782625) mistoso (S 0,417355) e (uh 

0,692999) (S 0,364736) de (S RNC < 0,1) e rico (S 0,249344) rico (S 0,258333) 

((uhum)) (S 0,377100) rico (uh 0,627825) ((ts)) (S 0,352827) de os Estados Unidos e as 

pessoas (uh 0,255947) em Índia pensam muito em sua família (S 0,322749) e a causa de 

esto (uh 0,464726) (S 0,331447) tem coisas como (uh 0,366839) casados (S 0,263418) 

(uh 0,433352) dictadas (S 0,675222) (uh 0,501325) por seus pais (uh 0,304789) e (S 

0,331020) eu não (uh 0,522154) gosto de essos (uh 0,624949) partes (uh 0,419722) (S 

0,435845) de (S 0,481140) a cultura de Índia mas ao mismo tempo (S 0,394083) (uh 

0,518977) ((ts)) (S 0,854896) quan- (er RM 0,418263) sim quando viajei a Índia suba- 

(S RM < 0,1) sube que (uh 0,503761) ((ts)) as pessoas nos Estados Unidos não pensam 

na sua família (S 0,426371) só pensam em su mismos e (S 0,848848) (uh 0,525712) 

acho que é melhor (uh 0,488583) ((ts)) (S 0,257591) pensar em outros e (S 0,308905) 

(uh 0,526076) fazer coisas para sua família (S 0,334642)  

 

(uh 0,764557) ((ts)) o dia quando fui a orfanato (uh 0,635709) ((rs)) (S 0,669443) o 

orfanato em Índia nom (S 0,557714) é um ((rs)) (S 0,373314) é um edifício sem um (S 

RM < 0,1) sem paredes (uh 0,605836) ((ts)) paredes duros e (S 0,410731) (uh 0,697680) 
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(S 0,653469) é (S 0,576391) mui- (S RM < 0,1) muito sussio (S 0,289380) e (uh 

0,521904) ((ts)) (S 0,408740) o (S RM < 0,1) as crianças não (uh 0,581822) (S 

0,956327) ((ts)) não tinham (uh 0,625481) roupa (uh 0,481133) (S 0,382528) ou tinham 

roupa muito curta e (S 0,556157) (uh 0,659965) sujia e (S 0,838519) ((sopro)) (S 

0,270371) (uh 0,523340) eu vi (uh 0,455141) muitas crianças (uh 0,320160) que tinha 

(S 0,364568) 10 anos que avam com um bebê em sus braços e (S 0,412580) no tem (S 

RM < 0,1) no tinham (uh 0,338204) pais e  

 

(S 1,179463) é (S 0,482851) muito difícil (uh 0,382566) ver essas coisas e (S 0,794485) 

realizar em em (uh 0,429530) ((ts)) este anio em ((ts)) o (uh 0,560803) (S 1,105726) 

(hum 0,346498) mil (uh 0,562377) (S 0,393118) (er 0,392470) ((ts)) eu eu (uh 

0,273426) viajei a Índia em (S 0,478141) dois mil e seis anios e em dois mil e seis anos 

é (S 0,508210) ((rs)) é muito estranho que são pessoa (er 0,380532) (S 0,292343) sem 

(S RM 0,309339) que eram pessoas sem roupa e água e pais em (S 0,446761) uma: (S 

0,274887) tempo moderno mas não é moderno em muitos países e 

 

(S 0,660030) eu (uh 0,553294) ((ts)) (S 0,286337) lembro (uh 0,574039) (S 0,330324) 

muitas crianças que (uh 0,470349) me per- (S 0,291467) perguntaram por dinheiro (uh 

0,383356) (S 0,302096) rupis in Índia (S 1,296783) não (uh 0,450115) não podia dar 

dinheiro a essas pessoas porque se (S 0,331765) uma pes- (S RM < 0,1) uma estrangeiro 

in Índia especialmente um (uh 0,524616) ((ts)) gringo (uh 0,362612) (S 0,250077) dar 

dinheiro a uma pessoa todas as pessoas nas ruas (S 0,315466) (uh 0,608635) (S 

0,369004) ((ts)) (S 0,517565) corram a (S 0,654497) essa pessoa e é perigroso  

 

(S 0,376043) mas é (S 0,456658) é muito triste quando (S 0,262813) uma pess- (S RNC 

0,104629) quando eu (uh 0,362894) vi pessoa que necessi- (S RM 0,118209) (er RM 

0,168369) necessitaram (S RM 0,487962) (er RM 0,120699) precisaram  (uh 0,294606) 

muitos mas (S RM < 0,1) mais de ((ts)) (S RNC 1,245118) (uh 0,681005) não (S 

0,584778) (er 0,318470) (S 0,628928) não fiz nada  

 

(S 0,397713) I mean no futuro quero regressar Índia e (S 0,454982) fazer mais (S 

0,219856) mas em ((ts))(S RNC 1,315755) antes não fiz nada ((rs)). 
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(02) Informante feminino, 50 anos, norte-americana, de nível A1/A2. LE: 

PB; tempo de narrativa: 246s 

 

Quando Billy e eu (S 0,265032) tínhamos (S 0,393612) mais ou menos vinte e: (S 0,386224) 

dois anos (S 1,013822) ((ts)) nós (S 1,324317) frequentemente andar de (S 1,152351) jangada 

no rios (S 0,731063) com (S 0,734951) água (S 0,569319) rápido com cachoeiras pequenas 

 

(S 1,990938) uma vez nós viajamos a um outro estado (ah 0,309144) a viajem muito (-- 

0,362011) longa (S  1,85173) e: nós planejamos (S 0,453128) andar de jangada no rio 

 

(S 1,014882) mas no caminho (S 1,113109) Billy se machucou (S 0,533896) quando o carro (S 

0,595908) precisava (S 0,755551) parar muito rápido (S 0,896356) (-- 0,500503) (S 0,455003) 

(ah 1,574310) pé de Billy (S 1,321174) foi cortado muito muito mal (S 0,572204) então nós 

fomos ao hospital (S 1,024276) e Billy tive setiria (S 0,523687) ((ts)) (S 0,388927) então nós 

não podemos acabar com viajem (S 0,915991) e nós não (S 0,300478) tivemos (S 0,687046) 

dinheiro (S 0,339209) nada ((rs)) porque nos planejamos (S 0,580736) camping 

 

(S 1,022887) ((ts)) e: (S 1,051124) (ah 0,868622) em essa época (S 0,615040) não (S 0,920862) 

foi possível (S 0,959852) procurar cartão de crédito (S 0,873216) (ah 0,385320) nós somos (S 

0,461118) (ah 0,119141) nós éramos (S 0,561857) estudantes de universidade (S 0,323549) e  

não tem (S 0,610026)  (ah 0,695223) (S 0,661031) não tem emprego (S 0,410596) permanente 

(S 0,567583) então não pode (S 0,645812) obter (S 0,744018) ((ts)) (ah 0,952281) cartão de 

credito (S 0,776425) mas nós precisamos ficar em hotel e: (S 0,650649) (ah 0,313243) esperar 

por alguém nos (S 0,548366) pegar (S 1,331442) foi muito muito difícil 

 

(S 0,692434) (ah 0,404330) finalmente (S 0,292721) nós ficamos no hospital em sala de 

esperança (S 0,273518) porque não tem outra (S 0,725879)  (ah 0,320769) lugar para ficar (S 

0,701800) (-- 0,476996) finalmente eu pediu (S 0,598648) o recepcionista (S 1,169653) alguém 

pode (S 1,113963) ((ts)) (S 0,304110) nos levar (S 0,862556) ao hotel porque não (S 0,352560) 

tem dinheiro por taxi (S 0,785305) ((ts)) (S 1,493904)  ninguém respondeu  

 

(S 0,604084) até finalmente um (S 0,806596) homem (S 0,692075) com posição muito baixo (S 

0,740122) no hospital ele (S 0,724542) foi um (S 0,346111) um ((ts)) (S 0,515966) eu não sei 

um palavra (S 0,349195) ((rs)) (ahm 0,870975) empregado do hospital (S 0,770933) sim (S 

1,150408) ele (S 0,525788) nos (S 1,125611) levou ao casa dele (S 0,803753) e nós ficamos (S 
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0,648392) com ele e: (S 1,057573) sua esposa (S 1,222838) até (S 0,568670) nos amigos nos 

pegar (S 0,855387) (hum 1,021734) (S 0,357058) dois dias depois 

 

(S 1,247235) então foi um experiência (S 0,823061) muito memorial (-- RM 0,820846) 

memorável ((rs)) 

 

 

 

(03) Informante masculino, 36 anos, norte-americano, de nível A1/A2. LE: 

alemão, francês e PB; tempo de narrativa: 617s  

 

Você lembra quando yo disse de (S 0,591485) (uh 0,989011) as coisas na África (S 

0,562682) (uh 1,066783) (S 1,226575) quase três semanas passadas (S RM < 0,1) três 

semanas atrás (S 0,870245) eu estivia (S RM < 0,1) eu estive (S 0,450356) (uh 

0,229360) na África no peise (S 0,334293) se chama Benim  

 

(S 0,86365) (uh 0,609884) la cidade mais importante (uh 0,392190) em Benim (S 

0,471983) não é la: Porto-Novo nome de (S 0,846104) capital (S 0,619191) mas (uh 

0,114382) um outro cidade se chama Cotonou Cotonou (S 0,603213) (uh 0,393034) (S 

0,304759) é (S 0,664164) meior (S 0,577285) (uh 0,442175) e: (S 0,405) Cotnou (S 

0,664298) significa (S 0,471500) (uh 0,537368) la cidade (S 0.468208) (uh 0,427196) 

(S 0,252551) em la (S 0,583098) a la boca (S 0,324443) do rio (S 0,487231) de Marta 

(S 0,548219) (S 0,287546) (uh 0,206926) e uma (S RNC 0,106346) ((rs)) e quando (uh 

1,288010) (S 0,772693) eu sou quando (S RM 0,136555) eu fu (S 0,246250) (uh RM 

0,413014) (S RM 0,243892) estou (S 0,301103) na Cotonou (S 0,642427) eu 

compreende porque (S 1,328464) (uh 0,235942) Cotonou é uma cidade (uh 1,013154) 

pouco perigoso (S 0,359527) e: (S 0,563406) (uh 0,142998) muito caótico (uh 

0,628315) tem quase: duas milhões (S 0,480254) (uh 0,115129) de pessoas (S 

0,339375) ci (S RM 0,144874) (uh RM 0,806668) cidades (S 0,405748) (uh 0,494475) 

(S 0,657525) em Cotonou (S 0,825550) e Cotonou é (S 1,269382) é: (S 0,525889) 

Cotonou é (uh 0,564985) (S 0,306185) o: (S 1,680428) meior (S 0,414892) cidade (S 

0,313652) de Benim (S 0,663370) e Benim é muito perto de Nigéria (S 1,577391 então 

(S 0,444608) (uh 0,222891) Cotonou é su (S 0,665385) (uh 0.821821) (S 0,581084) mar 

é um cidade litoral 
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(S 2,627393) eu (S 0,903334) eu acho que (S 0,431909) tem um grande problema (S 

0,256875) no Cotonou na rua (S 0.769564) porque quando eu estive lá (S 1,257082) (uh 

0.575679) (S 0,252271) no (S 0,490366) carro (S 0,508526) por exempio (S 2,93275) às 

vezes (uh 0,265811) é nec (uh RM 0,386782) era necessário (S 0,330735) para me (S 

1,000729) ir (S 0,405980) da (S RM < 0,1)  do hotel (S 0,300951) na um (S RM 

0,285636) a outra (S 0,961882) lugar (S 0,354614) para meu trabalho (S 0,605704) so 

(S 0,702352) (uh 0,378366) eu (S 0,707762) eu (uh 0,243667) (S 0,477345) (uh 

0,393755) vai (S 0,482491) de carro (S 0,673955) quase um taxi ma não exatamente 

tinha um dirigir privada (S 0,521402) (uh 0,369536) né as ruas na: Benim (S 0,367217) 

não é muito modernas (S 0,344972) (uh 0,318542) são muito (S 0,856985) (uh 

1,282015) original (S 0,440902) (uh 0,435577) com (S RNC 1,125159) não é com (uh 

0,331894) (S 0,268787)  pedras (S 0,426513) e: não (S 1,183018) é muito (S RM 0,169) 

não são muito grandes (S 1,568025) e ao mesmo tempo (S 0,465688) eles não são muito 

(uh 0,578344) seguro (S 0,284238) (uh 0,376656) tem (S 0,720159) tanto (S 0,387973) 

(uh 0,924273) tant (S RM < 0,1 ) muito (S 0,434253) (uh 0,149617) carros e muito (S 

0,379747) (uh 1,36530) grande (S RM 0,489368) muito mais grande XXXX (uh 

0,364652) and de outros peises (S 0,531641) e  tantas motocicletes (S 0,799357) as 

pessoas são (S 0,480072) agressivo (S 0,295221) (uh 0,320491) muito agressivo (S 

0,685802) (uh 0,217793) na rua (S 0,450623) (S 0,420394) e ao mesmo tempo é (S 

0,751305) muito quente (S 0,388711) porque (S 0,258445) (S 0,388662) Cotonou é:  (S 

0,340837) não é longo de (S 0,408010) (uh 0,680224) Equator (S 0,541116) (uh 

0,574259) e é muito muito (S 0,433359) quente todos os dias e (S 0,310213) todo as 

noches (uh RM 0,204513) noites  

 

(S 1,579) então (S 0,465386) (uh 0,697956) na rua (S 0,474532) é às vezes necessário 

(S 0,476641) (uh 0,902341) (S 1,797593) comprar (S 0,838993) (uh 0,242600) petróleo 

(S 0,988604) ma não tem (S RNC 0,172865) (hum RNC 0,695208) em Cotonou tem (S 

RM 0,348341) (uh RM 0.623985) em centro de Cotonou tem duas ou (S 1,190690) 

talvez três (S 0,452021) (uh 0,517636) (S 0,477446) quase moderna (S 0,297744) 

empresas para (S 0,796785) comprar (uh 0.325919) petróleo ma (S 0.617476) na rua (S 

0,411642) na quase ro-ro-ro-rodoviária (S 0,532836) (uh 0,682669) (S 0,621331) tem 

muitas pequenas empresas para petróleo mas (S 0,813583) ((rs)) (S 0,459399) e estes 
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são (S 0,752623) massas (uh 0,310293) uma massa (S 0,556312) com garrafas grandes 

(S 0,362926) de (uh 0,708765) vetra (S 0,525353) e em (S 0,649646) dentro de garrafas 

são petróleo (S 1,01376) um massa não um massa moderna não massa de (S 0,381095) 

(uh 0,208777) madeira (S 0,507768) (uh 0,837522) e: (S 1,044645) lá (uh 0,489126) ao 

lado da rua (S 0,541221) (uh 0,282054) com (S 0,639406) (hum 0,428229) mais ou 

menos cinco ou dez (S 0,410535) (uh 0,388946) garrafas de (S 0.468211) (uh 0,782187) 

(S 0,505589) garrafas pequenas garrafas grandes garrafas médias (S 0,396517) (uh 

0,558488) e sempre com (S 0,542869) (uh 0,315949) petróleo (S 0,898166) e quando 

((rs)) nós (uh 0,658119) (uh 0,815778) (S 0,572780) (uh 0,841905) tem que (uh RM 

0,617745) (S RM 1,319328) nós (S 0,418773) precemos (uh 0,182740) comprar (S 

0,343020) (uh 0,490628) petróleo (S 0,396169) nós (S 0,491511) (uh 1,634945) (S 

0,545120) vamos a uma empresa na rua (S 0,576142) absolutamente ao lado (S 

0,306608) da rua não é (S 0,447084) (uh 1,219538) (S 0,373136) longo não (S 

0,385120) tem (S 0,859952) táxis um carros e motocicletes muito agressiva (S 

0,296409) com muito velote  ((tzzzzz)) (S 0,493041) (uh 0,820017) (S 0,262831) dez 

(uh 0,975971) (S 0,767272) não meno de dez seis (S RM 0,599439) duas metres (S 

0,298576) (uh 0,233173) da da empresa pequena (hum 0,801303) verdade é um (uh 

0,227931) massa com (S 0,400578) garrafas em cima da massa (S 0,625708) (uh 

0,634521) e: (S 0,552977) um homem (S 0,420265) da empresa (S 0,614528) (uh 

0,251987) tem uma garrafa (S 0,417165) e (S 0,392139) (uh 0,435764) com (uh 

0,636657) seus mãos (S 0,526317) (uh 0,837143) (S 1,449413) tem gasolina (S 

0,431265) em dentro do carro (S 1,710849) e (uh 0,524717) gasolina (uh 0,238743) pet-

petróleo su mão su la terra su carro (-- 1.006531) incrível (S 1,216066) e e dopo (S RM 

0,265637) (uh RM 0,247457) depois desculpe e depois (S 0,635259) ((ts)) quando nós 

(uh 0,323576) (S 0,601527) já vamos (uh 0,382029) (S 0,411591) (uh 0,704438) foro (S 

0,546363) (uh 0,813605) (S 1,710554) nós (uh 0,594608) vamos ao museu (S 0,473858) 

((ts)) (S 0,770857) depois eu (uh 0,955027) vo- (S RM 0,225481) eu volto (S 0,492449) 

no (uh RM 0,641271) a carro (S 0,679183) (uh 0,319747) meu dirigi do carro do taxi (S 

0,945738) (uh 0,570906) ele (S 0,294241) (uh 0,328130) tem um outro garrafa pequena 

garrafa (S 0,429068) originalmente para água (S 0,635879) ma (S 0,271205) em garrafa 

d‟água é mais petróleo (S 0,562420) e (S 0,573150) o garrafa é em em carro em a (S 

0,470293) em (uh 1,657672) (S 1,257265) the back em (S RNC 0,179291) ((rs)) não em 

em dentro do carro ma não onde (S 0,299349) (uh 0,209173) as pessoas são (S 



93 

 

0,340394) (uh  0,452734) é: em baixo (S 0,268149) (uh 0,525033) das pessoas em baixo 

do carro 

 

(S 0,79912) eu (S 1,349143) (uh 0,519493) pensei (S 0,577051) oh ((rs)) é uma coisa 

muito perigoso porque (S 0.250070) quando tem inc- (S RM < 0,1) (uh 0,285169) 

aciden (S RM < 0,1) incidentes um carro batar  um outro carro e uma motociclete  e não 

é uma cosa (S RM < 0,1) coisa (S 0,294007) (uh 0,882021) mais raro em (uh 0,492943)  

em Cotonou (S 0,494653) ((ts)) porque tem (S 0,535563) muito (S 0,354120) (uh 

0,405195) carros destruíto (uh 0,736321) (S 0,578284) ao longo (uh RM 0,321937) ao 

lado da rua (S 1,269999) ((rs)) às vezes (S 0,413444) eles são com fogo (S 0,673739) e 

eu enten- (S RM <0,1) eu entender porque (S 0,473308) quando eu vi (S 0,447774) no 

baixo do carro tem muitas garrafas de petróleo (S 0,556266) so em caso de uma (uh 

0,445235) batai de duas ou mais carros ou um carro e motocicleta (S 0,404763) 

eventualmente tem fogo e um grande explosão (S 0,759602) ((ts)) e (S 1,654268) eu (S 

0,652729)  realizado eu (S RM 0,427848) eu sei (S 0,439755) ((ts)) la vida em Cotenou 

é (S 0,331886) perto (S 0,607090) perigoso (S 0,437670) e difícil (S 0,438243) ((ts)) e 

(uh 0,953908) agressível (S 0,729806) ma as pessoas são mais ou menos  (S 0,972852) 

gentil (S 0,352608) (uh 0,614898) ma é: é uma vida difícil (S 0,700655) (uh 0.718299) 

para mim eu acho que Cotonou (S 0,350240) em especifico e Benim em geral (S 

0,368737) não são (uh 0,250663) pronto para turismo (S 0,392275) (uh 1,058294) das 

pessoas de outros peíses por exempio do Brasil dos Estados Unidos (S 0,287553) da 

Europa (S 0,435897) não é uma coisa (uh 0,490244) boa para trabalhar com turismo (S 

0,568007) hoje  hoje 

 

(S 0,747756) (uh 0,371432) eu espero (S 1,202167) (hum 0,575929) anos (uh 0,325257) 

que vem (S 0,398147) sim ma (S 0,503652) agora quando não é possível  (uh 1,078160) 

ir (S 0,305804) na (S RM < 0,1) de carro (S 0,325709) (uh 0,503252) entre Porto-Novo 

capital e Cotonou o mais grande e importante cidade do do peise (S 0,445357) quando 

os duas (S 0,301774) são (S 0,501642) só: um hora meno de de um hora (uh 0,940095) 

(S 0,535823) ((ts)) entre (S 0,657500) (uh 0,698689) (S 0,634575) e não tem (S 

0,595484) verdade (uh 1,075191) empresas quando (S 0,593863) (uh 1,061967) (hum 

0,353639) (uh 0,367175) posso comprar petróleo (S 0,391583) não é una situação (S 

0,272286) boa para viajar ou para te (S RM < 0,1) turismo (S 0,548649) (hum 
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0,607481)  mas (S 0,358233) (uh 1,346386) (S 0,353607) é uma coisa (S 0,318404) 

mais (uh 0,405352) importante de ajuda humanitária e (S 0,372931) em developimen- 

(S RM 0.399553) developementária industrial (S 1,165959) para mim. 

 

 

 

 

(04) Informante masculino, 19 anos, americano, de nível B1/B2. LE: 

espanhol e PB; tempo de narrativa: 163s 

 
eu vou contar uma história (uh 0,529210) (S 0,308006) que agora é um pouco 

engraçado mas quando aconteceu (S 1,091752) não era (S 0,331480) era sem graça (S 

0,546366) (uh 0,607297) (S 0,332887) essa é uma história (S 0,432590) de: quando eu 

(S 0,920790) estava morando em São Paulo (uh 0,545805) com minha namorada e sua 

família  

 

(S 0,384115) (uh 0,579572) (S 1,169716) a gente saiu (S 0,256540) a minha namorada 

comigo a gente saiu da noite para ir pra um bar onde tinha um show de (S 0,737440) de 

jazz e blues e: (S 0,845644) ((ts)) a gente: (S 0,469478) saiu a umas onze ficou (S 

0,930059) quatro: quatro cinco horas lá bebendo aproveitando a música (S 0,507409) 

(uh 0,525861) foi muito legal  

 

(S 0,743839) mas (uh 0,724586) (S 0,891427) ((ts)) a gente quando a gente ta:va 

voltando às quatro de manhã (S 0,480758) a minha namorado (S 0,339928) subou (S 

RM 0,235443) soubo (S 0,914844) ((hum 0,387897) que ela não tinha su celular s- (uh 

0,304914) soube (S 0,43330)  mas  

 

(uh 0,519467) (S 1,016265) e e ficou um pouco (S 0,415360) nervoso porque seus pais 

são (S 0,387872) muito (S 0,703455) (uh 0,697060) (S 0,456397) controlados (S 

0,336672) não sei como se fala (S 0,341413) e: (uh 0,567663) (S 0,875453) ((ts)) (S 

0,403156) e ele sempre quer (S 0,310874) saber onde sua filha está a cada momento (S 

0,503834) então (S 0,650651) a gente: chegou em casa um pouco nervoso (S 0,494064) 

(uh 0,640454) (S 1,16031) tentando: de entrar (S 0,298083) (uh 0,708927) sem fazendo 

muito be- (S RM < 0,1) barulho (S 0,632995) e: quando a gente abriu a porta (S 

0,599334) (uh 0,744055) os pais dela estava lá em frente da porta (S 0,817150) (uh 
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0,421252) mu:ito mu:ito bravas e: eles (S RM 0,533895) ele estava gritando e falando 

que eles (S 0,493122) quase (uh 0,314106) chamaram polícia  que eles não sabiam onde 

sua filha es- (S RM 0,109894) era (S 0,362807) ela falou que ela ia (S RM 0,379762) 

que a gente ia (S 0,560504) (uh 0,582253) voltar às três três e meia e  (S 0,825120) foi 

tarde demais e  (S 0,533872) foi um um desastro grande seus pais falaram que (S 

0,526560) nunca (S 0,255551) nunca vão (uh 0,655014) (S 0,405686) ((ts)) (S 

0,727620) ter confiança nela mais e:  

 

(S 0,539453) ah enfim tudo deu certo e:  

 

(S 1,030127) e: a gente saiu de novo no (S 0,272330) próximo dia (S 0,411318) mas (S 

0,470474) no momento foi terrível.”  

 

  

 

 

(05) Informante feminino, 26 anos, norte-americana, de nível B1/B2. LE: 

espanhol e PB;  tempo de narrativa: 402s 

 

Um amigo que eu conheci o sábado (S 0,413381) um americano que estava (S RM 

0,183776) também estava interessado em música de samba assim (S 0,601691) então o 

(S RNC < 0,1) ele me pediu meu número então o dia seguinte (S 0,440176) eu (S 

0,328832) recebi um mensagem dele (S 0,365332) (uh 0,523926) dizendo você quer ir a 

Casa Rosa comigo? eu  ((hool!)) eu fiquei muito (S 0,534453) muito emocionada então 

eu fui conele  

 

(S 0,570730)  ((ts)) e chegamos lá  e ele falou (S 0,321834) ah! tá bom tem fome? eu: 

sim ((rs)) tenho fome (S 0,528705) então tá vem comigo e: e vamos fazer (S RNC < 

0,1) tem (S RM < 0,1) em Casa Rosa tem a feijoada (S 0,282373) os domingos então 

chegamos lá e (S 0,338312) e fizemos fila e (S 0,514628) comemos e e lá encontramos 

com outros amigos dele e também  por caso (S RM 0,161274) por acaso com outros 

amigos (S 0,452247) meus então (S 0,718065) ((ts)) (S 0,334301) (ah 0,591819) 

comemos (S 0,626960) (éh 0,389228) e depueis fomos para dançar samba (S 0,352948) 

e esperando (S RM 0,105719) nós es- (S RM 0,378554) estávamos esperando (uh 
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0,535631) pertinho da (S RM < 0,1) do (éh 0,214891) do (éh 0,082194) cenário (S 

0,503662) (uh 0,626430) (S 2,256574) do palco sim (S 0,392136) e: antes da música  

porque a música parou (uh 0,457291) (S 0,479917) quando estávamos (uh 0,610488) 

comem- (S RM 0,184550) comendo (S 0,465390) mas depueis (éh 0,724483) 

recomeçou  

 

(S 0,292239) eu vi um cara que eu conheci antes o (S RM < 0,1) em em clube dos 

Dema- (S RM 0,204102) Demacra- (S RM 0,264649) Domocra- (S RM 0,481302) 

Demócratas (S RM < 0,1) Dema- (S RM 0,541478) Democráticos (S 0,559971) e: ele 

toca samba  e é um gênio ele toca (S RNC 0,272642) é acho que ele tem 19 anos e toca 

mu:ito bem (S 0,497800) então (éh 0,507886) comecei a conversar conele, ele me pre- 

(uh  RM 0,788917) apresentou  a outros amigos que também toca (S RM 0,407795) que 

também tocam samba (S 0,634845) ((ts)) e então eu (S 0,391463) conheci um monte de 

(S 0,381160) de de (S 0,449621) seus amigos e eles me passaram seus números para 

falar coneles porque eu quero fazer pesquisa sobre samba e (S 0,261058) eu eu acho que 

não sei ainda se vou (S 0,516262) vou fazer pesquisa sobre o samba mas (uh 0,445322) 

foi legal e eles começaram a tocar (S 0,408880) e as pessoas começaram a dançar  

 

(S 0,723906) e: estava dançando um pouquinho meus amigos americanos não dançaram 

(S 0,291739) não (S 0,450977) mas outro brasileiro (S 0,478803) acho que ele (S RNC 

0,254169) ele veio (S 0,376053) e falou pra mim você enten- (S RM 0,216859) você 

entende tudo eu  sim entendo ((rs)) e falou ah porque é muito engraçado que você é 

estrangeira e entende (S 0,241720) eu eu digo bom eu entendo mais ou menos e pelos 

menos eu entendo você que esta (uh 0,499355) (S 0,557237) gritando ((rs)) e (S 

0,441349) então começamos a falar mas (S 0,424601) estava com meu grupo de amigos 

e não queria mmmuito conversar conele porque não sei eu acho os brasileiros são mais 

ou menos agressivos  

 

(S 1,344476) então terminei  falando conele e:  

 

(S 0,490526) outro amigo veio e e falou para mim ah então vamos a outro lugar a outro 

(S RM 0,834176) a outra sala (S 0,381233) porque tem samba outro um lugar tem forro 

no outro, tem capoeira no outro acho (S 0,520280) e então fomos a outra sala que acho 



97 

 

que recentemente acabou com capoeira mas começou (S 0,509516) uma coisa não sei 

que é mas deve ser do nordeste (S 0,516689) que (S 0,268501) (eh 0,258362) tem (éh 

RM 0,585564) toca com berimbau (S 0,369643) mas (S 1,090254) (éh 0,529352) não 

capoeira não (S 0,272133) ah (S 0,283846) não porque não não fizeram a a luta entre 

eles (S 0,464941) e (S 0,198357) e era só para dançar  

 

(S 0,253477) mas que eu achei muito interessante que (S 0,439980) ele falou português 

(S 0,348399) primeiro e depueis ele falou em inglês (S 0,778654) e: eu achei muito 

estranho que (S RNC 0,554009) eu eu achei que estava tendo uma experiência como 

tipo autêntica (S 0,490604) ou do do Rio mas (S 0,321780) de repente eu percebi (S 

0,577167) que (S 0,887126) ele estava fazendo mais um show (S 0,358408) que que (S 

RNC 0,417870) então eu (S 0,360751) não gosto disso acho ((rs)) 

 

e além disso começaram a tocar a música e as pessoas (S 0,700090) (éh 0,551904) 

estavam das- (S RM 0,176709) dançando (S 0,630535) mas um a um um por um ele (S 

0,592835) p-puxava nas pessoas para dançar eu tinha que dançar ele (S 0,252181) me 

puxou assim dentro de um círculo então (S RNC 0,384868) e  para não (S 1,055305) 

estar com (S 1,100921) para não estar com vergonha então eu tinha que dançar  

 

(S 0,454725) então dancei um pouquinho e depois saí  

 

(S 1,481465) e: (S 0,350939) depois disso fechou  essa: (S RM < 0,1) esse ciclo de 

música e fomos para a sala de forro (S 0,716034) mas eh eh foi (S 0, 407219) tão (S 

0,501168) apreta- (S RNC < 0,1) as pessoas dançando tão tão (S 0,739269) próximas (S 

0,924018) e: então eu não gostei muito e além disso foi muito escuro lá (S 0,621890) 

então a gente saiu (S 0,595503) fomos para em baixo outra vez para escutar samba (S 

0,917134) e: ficamos lá muito tempo até tocaram e as pessoas (S 1,393494) puderam 

(uh 1,014081) (S 0,944975) também reci- (éh RM 0,741599) também (S RM 0,823912) 

(éh RM 0,514945) repetir as letras das (S 0,536674) das canções  

 

(S 0,395254) e (S 0,424592) eu eu me (S 0,424664) dei conta de que eu não (S 

0,981782) não (S RNC 0,281499) eu sou muito estrangeira porque eu não sabia as 

palavras as letras da música entonce- (S RM 0,537527) então eu senti ah devo devo 
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aprender mais sobre as letras (S 0,482714) porque é por isso que quero quero saber da 

música porque (S RNC 0,524731) para estudar mais mais (S 0,381813) profundo  

 

(S 1,577081) e: assim foi  saímos acho as três da manhã  não sei (S 0,359458) e foi bom 

(S 0,354940) foi muito bom. 

 

 

 

 

(06) Informante masculino, 20 anos, norte-americano, de nível B1/B2. LE: 

PB; tempo da narrativa: 154s 

 

Eu moro (uh 0.476535) num apartamento (uh 0.256284) na esquina de: (S 0.27372) 

Nossa Senhora de Copacabana e Rua Francisco Sá (S 0.747738) e: através da esquina 

(uh 0.336867) fica um botequim e às vezes eu vou lá (S 0.363105) para não sei tomar 

cafezinho ou (S 0.423614) comer (uh 0.216535) açaí (S 0.513710) ou outras coisas e: 

  

(S 0.735505) (uh 0.651571) eu fui lá ontem à noite e: (S 0.355275) (uh 0.918318) a (S 

RM < 0,1) o botequim (S 0.522637) era (uh RM 0.413383) estava muito cheio de 

pessoas tem muito (S RM 0.148) tem muitas (S RM 0.117012) tinha muitas pessoas (S 

0.570357) e: (S 0.381325) (uh 0.777774) me sentei (S 0.284453) e: (uh 0.995614) (S 

0.685809) eu comprei uma (S RM 0.131240) um cafezinho e estava sentado nã- (S RM 

< 0.1) não fazendo muito sozinho  

 

(S 0.681453) e: (S 0.838507) um homem (S 0.240082) (uh 0.508975) um homem 

extremamente bêbado (S 0.621583) extremamente bêbado (S 0.579523) (uh 0.657835) 

se tornou (S 0.374578) e ele (S 0.335956) olhou para mim e: (uh 0.371625) começou 

falar em inglês (S 0.457511) mas inglês muito ruim (S 0.611653) mu:ito ruim (S 

0.300650) e: (S 0.307351) ele falou sobre: (uh 0.704938)  algumas coisas sobre 

mulheres da vida (S 0.577881) e: ((rs)) (uh 0.688391) (S 0.542540) ele (S 0.266239) ele 

(S 0.814600) ele perguntou de onde você é eu disse dos EUA cidade de Chicago (S 

0.446578) e ele disse oh (S 0.293332) Chicago Bulls e ele começou a falar sobre 

Chicago 
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(S 0.409533) e depois de talvez três minutos de falar (S 0.326931) finalmente ele (S 

0.600457) disse para mim oh você fala em português (S RM <0,1) você fala português 

(S 0.275743) e o tempo inteiro (S 0.642715) eu (S 0.285594) tinha falado em português 

o tempo inteiro mas (S 0.277602) só depois de 3 minutos (S 0.433825) ele no no no (S 

RM < 0,1) na mente bêbado na cabeça bêbada dele (S 0.616476) ele descobriu (S 

0.314456) que (S 0.289019) eu estava falando em português (S 0.352297) e: (S 

0.714815) (uh 1.016450) ((rs)) (uh 0.509124) ele disse (S 0.463382) algumas outras 

coisas em inglês que eu não entendi   

 

(S 0.516824) e: depois (S 0.264823) (uh 0.524778) ele disse que (uh 0.513397) eu vou 

sair e tchau muito prazer senhor e (S 0.452034) eu saí  

 

(S 0.698383) e isso é o fim. 

 

 

 

 

(07) Informante masculino, 29 anos, norte-americano, de nível C1/C2. LE: 

espanhol e PB;  tempo da narrativa: 290s 

 

Semana passada eu fui a São Paulo pra me encontrar com vários executivos (uh 

0,500482) bancários na minha (S 0,415561) área de função que é a área financeira (S 

0,546459) (éh 0,818941) (S 0,549002) e o que aconteceu lá 

 

(S 0,547142) eu marquei várias horas com executivos a grande maioria deles têm 

escritório (S 0,478886) (éh 0,521278) no bairro Itaim  (S 0,651309) e: o bairro Itaim (éh 

0,798177) é muito bonito é bem seguro tem prédios novos (S 0,480465) e: (S 0,274233) 

parecem escritórios de luxo (S 0,443093) e: se nota bastante que tem bastante dinheiro 

nesse bairro (S 0,537854) (éh 0,928618) (S 0,384016)  muito (S RM < 0,1) muitas 

companhias interessantes tem escritórios lá (S 0,600819) ((ts)) (S 0,436690) então (uh 

0,408417) durante uma semana cada dia eu viajei até o (S  0,633695) (uh 0,349314) até 

o bairro Itaim (uh 0,387080) de ônibus (S 0,304508) porque é claro que não tem metrô 

pra lá (S 0,531146) então eu peguei ônibus eu me informei (S 0,391652) sobre as 
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paradas e os números de ônibus que passam pra lá (S 0,728109) e: era bem bem fácil 

me mover durante o dia 

  

mas de tarde (S 0,572560) por volta das seis e meia sete horas (S 0,518515) eu eu pra 

voltar pra casa me descansar (S RM < 0,1) pra descansar ao final do dia (S 0,771779) 

((ts)) (éh 0,653881) várias vezes eu fui ao ponto (S RM < 0,1) eu fui a p- (uh RM 

0,300484)  a (uh RM 0,326429) parada de ônibus (S 0,518672) e: fiquei lá esperando 

esperando  aguardando (S 0,785231) aguardando a chegada do ônibus (S 0,469153) e 

quando o ônibus finalmente chegou (S 0,534592) estava completamente lotado sem 

lugar nenhum o motorista nem abriu as portas (S 0,410366) nem abriu as portas então  

 

(S 0,563479) (éh 0,294777) eu fiquei um pouco decepcionado com isso como é que 

uma pessoa um (éh 0,897612) (S 0,462349) um iniciante numa empresa uma ( -- 

0,491405) uma (S RM < 0,1) numa empresa uma pessoa que não tem condição de 

comprar um carro (S 0,528542) não tem condição de morar perto (S 0,635407) (éh 

0,773596) eu fiquei um pouco  decepcionado com (uh RNC 0,595091) mas é assim (S 

0,617316) ((ts)) (éh 0,794060) a vida é muito concorrida lá em São Paulo se nota (S 

0,655201) (éh 0,498798) trabalham  mu:ito  ((ts)) (éh 1,130897) (S 0,705234)  e: (S 

0,442361) outra coisa que eu achei lá (éh 0,518809) que foi um pouco desanimador pra 

uma pessoa procurando emprego no Brasil (S 0,531506)  (éh 0,770686) como o Brasil 

está chamando atenção do mundo inteiro agora e está passando por uma época (S 

0,576299) (éh 0,426377 em que (S 0,662657) (uh 0,616511) o mundo e também os 

brasileiros estão muito otimistas enquanto o futuro de negócios aqui  

 

(S 0,588624) e o que acontece agora lá em São Paulo (S 0,453039) muitos executivos 

me falaram que (S 0,776006) eu sou tipo o: (S RM 0,393066) a quinta pessoa a sexta 

pessoa que já mandou o (uh 0,293783) o currículo pra eles então (S 0,549504) (éh 

0,709455) os executivos estão recebendo mais e mais currículos cada dia (S 0,73717) e: 

o mercado (S 0,535331) o mercado está: (S 0,436803) está bem cheio de: de (S 

0,764950) de (uh 0,627525) de funcionários procurando emprego no Brasil (S 

0,785513) (éh 1,076396) também outro fator que dificulta um pouco (S 0,649576) ((ts)) 

a situação é que (S 0,567277) (éh 0,567248) muitos brasileiros com formação alta (S 

0,546311) (éh 0,462052) eles já fizeram pós-graduação lá nos EUA nas nas (uh 



101 

 

0,328303) melhores universidades lá (S 1,252623) eles também estão aproveitando o (-- 

RM < 0,1) a a boa época aqui (S 1,329320) e estão aproveitando a boa época aqui e 

estão voltando  

 

(S 0,76283) e: eles tem muito boa experiência convi- (uh RM 0,770565) convivência (S 

0,804689) é convivência numa (S 0,331610) ((ts)) na área financeira eu estou 

concorrendo (S 1,105311) diretamente com eles que dificulta  a procura de emprego 

aqui  

 

(S 0,795436) mas eu não vou  me desesperar vou voltar pro: meu estado de Texas onde 

tem também  (S 0,523512) bastante (éh 1,201146) bastante companhias grandes 

multinacionais que querem expandir (S 0,594204) (éh 0,474787) seus negócios pro 

Brasil e (S 0,691724) e: vou tentar desse lado  

 

não vou me desesperar porque eu adoro o Brasil (S 0,539268) de qualquer forma vou 

((ts)) (éh 0.358436) desenvolver a minha carreira aqui. 

 

 


