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Projeto: Os sotaques da língua inglesa. 
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Introdução: O inglês é uma língua que sofreu e sofre influência de vários idiomas. Ao 
longo de várias épocas e devido a vários encontros de povos em diferentes lugares, o 
idioma inglês adquiriu traços de línguas locais ou dialetos, dando origem, assim, às 
variedades do inglês que conhecemos hoje. Com a difusão do inglês como língua de 
comunicação internacional, mais uma vez esse idioma sofre influências dando origem ao 
chamado Inglês Internacional. Já não há como falar da língua inglesa sem pensar em várias 
línguas em uma só. Em cada lugar onde a língua é falada, há particularidades de 
vocabulário, de estruturas e também de pronúncia. Este último aspecto é o que tentaremos 
analisar nesta pesquisa. 

Objetivos:  

Fazer o levantamento dos sons do inglês falado em diferentes regiões e comparar suas 
semelhanças e diferenças. 

Justificativa: Esta pesquisa é de grande importância para estudantes de inglês, pois é 
necessário que os aprendizes desse idioma conheçam e tenham acesso a outras variedades 
de inglês e não apenas a uma ou duas variedades principais.  O projeto ainda se justifica 
pela preocupação de estimular uma reflexão crítica por parte dos alunos sobre a 
aprendizagem e utilização de variedades dominantes. 

Fundamentação teórica: É difícil pensar em uma língua que não tenha variações. Em 
termos de pronúncia, esse pensamento se torna mais difícil ainda, pois o mesmo idioma 
pode apresentar diferenças de pronúncia não só de país para país, mas também em 
diferentes regiões do mesmo país e assim podemos encontrar diferentes sotaques. A língua 
inglesa consegue ser uniforme em termos de escrita, como afirma Godinho (2001, p.10)  
 

As circunstâncias se encarregam de espalhar mundo afora um idioma 
que consegue manter um admirável padrão mesmo sem o policiamento 
de uma academia de letras ou qualquer outro órgão oficial. Tanto 
assim que existem várias “línguas inglesas”, cada uma com 
características próprias, mas todas obedecendo, pelo menos no inglês 
escrito, o chamado standard English. 

 
Porém, no que se refere à pronúncia, Godinho (2001, p. 290) afirma que “ Já o inglês 
falado... “são outros quinhentos”. Para começar, na própria região de Londres há extremos 
que vão do inglês padrão, com a Received Pronunciation (RP), ao famoso cockney...”. Isso 
nos dá uma idéia da dimensão das variedades de pronúncia do inglês. Não há 
uniformidade de sotaques nem mesmo dentro de países de territórios relativamente 
pequenos como é a Inglaterra. Muitos outros autores discorrem sobre a questão dos 
sotaques. Em seu livro English Phonetics and Phonology, Roach (1991) ressalta que as 
línguas em geral tendem a produzir diferentes sotaques que podem estar relacionados à 
região, à classe social, ao grau de escolaridade e até mesmo à idade dos falantes. Portanto, 
há um grande número de variáveis que contribui para as diferenciações de pronúncia que 



uma língua pode ter. 
 

Metodologia: No período que antecede a realização da Prática como Componente 
Curricular, os alunos deverão se reunir via Google Meet com o professor orientador para 
receber informações para a execução do projeto. Eles também deverão ler bibliografia 
referente ao assunto. No período destinado à realização da pesquisa, os alunos deverão 
coletar dados referentes aos sons de algumas variedades do inglês. A coleta poderá ser 
feita por meio de sites da internet, tais como corpora de universidades e materiais de áudio 
autêntico.  Após a coleta de dados, os participantes, com base nos textos lidos, procederão 
à análise, que consistirá na análise das semelhanças e diferenças que as variedades 
coletadas apresentam entre si.. Ao final desse período, os alunos deverão produzir um 
relatório apresentando os resultados da análise e suas conclusões finais. 

Cronograma 

1- 22/09 a 30/09/20 – Reuniões online com a professora orientadora. (dias e horários a 
combinar) 

2- 01/10 a 01/11/20 – Realização da leitura dos textos teóricos e reuniões dos grupos. 
3- 02/11 a 31/12/20 – Coleta de dados 
4- 02/01 a 14/03/20 – Elaboração do relatório 
5- 15/03/21 – Entrega da 1ª versão 
6- 01/05/21 – Entrega de relatórios para reelaboração (se houver). 
7- 01/06/21 – Entrega de relatórios reelaborados para arquivamento. 
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Sugestão de sites para escuta: 

http://www.fonetiks.org  

http://www.geocities.com/Athens/7734/accent.htm 

http://www.bbc.co.uk  

http://clas.mq.edu.au/australian-voices/audio-illustrations  

     

 
 
 


