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INTRODUÇÃO 

 

Como aprendiz de Língua Inglesa como segunda língua pude perceber uma melhora na minha 

pronúncia e na percepção dos sons, principalmente dos vocálicos, depois que comecei a estudar fonética e 

fonologia. Por isso foi proposta esta pesquisa sobre as vogais baixas /æ/ e /ɑː/ do Inglês Britânico padrão RP
1
 e 

da vogal baixa /a/ do português brasileiro.  

Ao optar por estudar uma segunda língua, o aprendiz se depara com o ensino das quatro habilidades: ler, 

escrever, falar e ouvir, assim como gramática e vocabulário. Mas uma importância ao estudo da pronúncia, 

dentro da sala de aula, não é dada e tampouco à percepção de alguns sons dessa língua, o que dificulta a 

aprendizagem já que a língua materna, neste caso o português brasileiro, não possui alguns sons em seu sistema 

sonoro que o inglês britânico RP possui. Percebi a relevância deste estudo a partir da afirmação de Cristófaro-

Silva (2012) que dois sons vocálicos, em especial /æ/ e /ɑː/ do inglês britânico, podem ser interpretados como se 

fossem um único som pelos falantes de inglês como segunda língua, embora possuam qualidades vocálicas 

distintas. Ainda segundo a autora, o falante brasileiro pode não perceber a diferença entre esses dois sons no 

inglês britânico, principalmente quando o que diferencia o significado da palavra é somente um destes, por 

exemplo, nas palavras: heart [hɑːt] (coração) e hat [hæt] (chapéu). Além disso, essas vogais possuem 

propriedade fonética similar a da vogal baixa /a/ do português brasileiro. 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar alguns estudos acerca das vogais baixas /æ/ e /ɑː/ do 

Inglês Britânico padrão RP e da vogal baixa /a/ do português brasileiro. O objetivo específico é descrever 

foneticamente e fonologicamente as vogais /æ/ e /ɑː/ no Inglês britânico, assim como a vogal baixa /a/ do 

português brasileiro, explicitando seus ambientes de ocorrência. 

Trabalhamos com pesquisa bibliográfica, descritiva com o enfoque qualitativo embasada nos autores 

ABERCROMIE (1967), COLLINS & MEES (1996), CRISTÓFARO SILVA (1999, 2001, 2011 e 2012), 

DAVENPORT & HANNAS (2005), GIMSON (1970), GODOY (2006), HYMAN (1975), JENKINS (2001), 

JONES (1969), KIKUCHI (2001), LADEFOGED (2006), NETO (2006), O’CONNOR (1980), ROACH (1991, 

2000), SEARA (2011), SMALL (1999). 

 

A PRODUÇÃO DOS SONS VOCÁLICOS 

 

Ao analisar os sons, Roach (2000, p. 11) afirma que na língua Inglesa “há dois grupos de sons com 

padrões diferentes de distribuição que podem ser identificados e esses dois grupos são divididos entre vogais e 

consoantes.” Os sons consonantais são produzidos com algum bloqueio nas cavidades supraglotais
2
, sendo total 

ou somente parcial. Já a categorização dicotômica das vogais é explícita foneticamente pela não obstrução da 

passagem de ar na cavidade oral (KIKUCHI, 2001) tendo a língua como um dos principais articuladores dos 

sons vocálicos.  

 

O MÉTODO DAS VOGAIS CARDEAIS 

 

Jones (1920) apresentou um modelo com oito vogais cardeais classificando as vogais da língua inglesa a 

partir de um desenho em forma de trapézio chamado de quadrilátero, que pode ser observado na figura 1. Nesse 

desenho, a posição em que a língua se encontra é indicada quando algum som vocálico é articulado, desde o mais 

alto [ɪ] até o mais baixo [a] (DAVENPORT & HANNAHS, 2005). Apesar de ter sido inicialmente utilizado para 

classificar as vogais da língua inglesa, o método das vogais cardeais (doravante VC) é utilizado para classificar 

qualquer vogal das línguas naturais. A figura 2 representa a vogal /æ/ (à esquerda) e a vogal /ɑː/ (à direita) no 

quadrilátero das vogais cardeais. 

                                                 
1
 O RP (ReceivedPronounciation) é considerado modelo de pronúncia no ensino do inglês britânico aos 

aprendizes de inglês como segunda língua (ROACH, 2000, p.3). 

 
2
 Cavidades supraglotais constituem-se das cavidades oral, nasal e faringe. 



 

Além das vogais simples, o método das vogais cardeais também classifica os ditongos e tritongos. 

Considera-se ditongo como sendo duas vogais que ocorrem na mesma sílaba e ao pronunciá-la acontece apenas 

um movimento respiratório ou deslize de língua de uma vogal para a outra (CRISTÓFARO-SILVA, 2012; 

KIKUCHI, 2001). Conforme SEARA (2011, p. 44), “Tritongo é o encontro de três segmentos vocálicos, em que 

somente um deles ocupa o pico silábico”. 

 



3 

 

 

FIGURA 1 - Gráfico das oito 

vogais cardeais. 

Fonte : ROACH, 1991, p. 13 

 

 

FIGURA 2 - Representação das vogais /ɑː/ e/æ/ e no quadrilátero das 

vogais cardeais 

Fonte: adaptado de Roach, 1991, p. 15 e 19 

 

 

Ao tratar de segmentos vocálicos da língua inglesa, Cristófaro Silva (2012) afirma que podemos estudar 

a qualidade vocálica ao classificarmos foneticamente esses segmentos a partir de três traços articulatórios:  

a) Altura do corpo da língua 

As vogais podem ser classificadas como altas, quando, ao serem pronunciadas, a língua encontra-se em 

uma posição elevada em relação ao limite vocálico estabelecido no palato; médias quando a língua está numa 

posição mediana, entre o ponto baixo e médio; e baixas, quando a língua encontra-se numa posição baixa em 

relação ao ponto alto. 

 b) Grau de anterioridade/posterioridade da língua 
 As vogais são classificadas quanto à localização da língua no eixo horizontal na cavidade oral, podendo 

ser diferenciadas como: anterior, se a língua estiver na região frontal; Se a língua estiver na região média, a vogal 

é classificada como central e se estiver na região posterior a mesma é classificada como vogal posterior.  

c)Arredondamento dos lábios 

 Durante uma produção vocálica, os lábios podem estar estendidos (não arredondados) ou arredondados. 

Em relação às vogais /æ/ e /ɑː/, ambas são pronunciadas com os lábios estendidos, já que vogais anteriores são 

pronunciadas com os lábios estendidos e as vogais posteriores com os lábios arredondados no inglês 

(CRISTÓFARO-SILVA, 2012). Além desses três traços articulatórios, existe outro aspecto importante de 

classificação das vogais que é a: 

Duração ou quantidade vocálica e tensão 

As vogais também são classificadas quanto à duração e a tensão com que são produzidas. A duração é 

dividida em breve e longa e a tensão é divida em tensa e frouxa. A vogal /ɑː/ é longa e exige uma força muscular 

maior ao ser produzida, por isso ela também é tensa. Em contraposição, a vogal /æ/ que é breve e frouxa. 

 

A VOGAL BAIXA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

No português brasileiro temos uma vogal oral baixa /a/. As vogais orais do português brasileiro ocorrem 

em sílabas tônicas ou acentuadas, mas também podem ocorrer em sílabas pretônicas, as que antecedem as sílabas 

tônicas, e também nas sílabas postônicas finais e mediais, sendo transcritas como [ə] nas sílabas postônicas 

(CRISTÓFARO SILVA, 2001; SEARA, 2011).  A duração de um segmento vocálico é medida em relação a 

outro segmento, o que pode ser uma duração breve, média ou longa (SEARA, 2011). Embora o último traço não 

faça diferença e não tenha relevância fonológica na língua portuguesa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do quadrilátero das vogais cardeais e teorias dos autores em estudo, demonstra-se que a vogal 

/æ/ é classificada como baixa, frontal, não arredondada, breve e a vogal /ɑ:/ é classificada como baixa, central, 

não arredondada, longa. Ao identificar a vogal /æ/ no quadrilátero das vogais cardeais verificamos que a mesma 

fica entre as VC14 /ʌ/ e VC2 /e/. E a vogal /ɑ:/ fica próxima à VC5 /ɑ/.  

A vogal /æ/ é sempre seguida de consoante, ocorrendo em sílabas fechadas. Não ocorrendo, dessa 

forma, em final de sílabas ou palavras. Já a vogal /ɑ:/ pode ser seguida de uma consoante, na maioria das vezes o 

“r”, ou estar em final de sílaba ou palavra. Os sons [ɑ:] e [æ] só ocorrem quando estão relacionados com a letra 

“a”. Tanto a pronúncia da vogal /æ/ quanto da vogal /ɑ:/ são próximas da vogal baixa /a/ do português brasileiro, 

pois dividem propriedades fonéticas. 
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Classifica-se a vogal /a/ do português brasileiro como sendo baixa, anterior, não arredondada. Mas a 

diferença é que a pronúncia longa ou breve dessa vogal não influenciará no seu significado. O que é bem 

diferente na língua inglesa, que vogais longas e breves interferem no significado, ocasionando problemas na 

comunicação, independente se estão em sílabas tônicas ou átonas. 

Observa-se que, ao tentar adequar à língua materna os indivíduos transferem aspectos fonético-

fonológicos para a língua alvo. Por isso, os falantes do português brasileiro podem confundir as vogais /æ/ e /ɑ:/ 

do inglês britânico, percebendo-as como sendo um único som. Dessa forma, consideramos que é de suma 

importância o conhecimento fonético-fonológico da língua alvo. 
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