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4 
ANÁLISE DOS DADOS

Análise morfossintática

Para a análise dos nomes comerciais, primeiramente identifi-

camos nomes comerciais com subtítulos. Por exemplo: no nome 

comercial Art Studio Adesivos e Etiquetas, consideramos “Art Stu-

dio” o nome comercial propriamente dito e “Adesivos e Etiquetas”, 

seu subtítulo. No português brasileiro, encontramos menos nomes 

com subtítulos do que no europeu, como podemos ver na Tabela 5 

e no Gráfico 5 a seguir.

Tabela 5 – Total dos nomes comerciais com subtítulo

Categorias

Nomes com 

subtítulo em 

português 

brasileiro

Nomes com 

subtítulo em 

português 

europeu

No % No %

Academias desportivas 3 4 56 28

Automóveis – peças e serviços 14 17 8 4

Cabeleireiros e institutos de beleza 26 32 51 25

Informática – equipamentos e assistência 10 12 46 23

Hotéis e motéis 2 3 7 3

Lavanderias 4 5 2 1

Continua
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110  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Categorias

Nomes com 

subtítulo em 

português 

brasileiro

Nomes com 

subtítulo em 

português 

europeu

No % No %

Móveis 7 9 1 1

Padarias e confeitarias 1 1 0 0

Restaurantes e bares 6 8 15 7

Roupas 7 9 17 8

Total 80 100 203 100

No português europeu, 203 nomes (46% do total dos nomes pes-

quisados) continham subtítulo (Gráfico 5) e, no português brasilei-

ro, apenas 80 nomes (9% dos nomes comerciais do corpus) (Gráfico 

6). Nas categorias automóveis – peças e serviços, lavanderias e mó-

veis foram encontrados mais nomes comerciais com subtítulo no 

português brasileiro do que no europeu.

Gráfico 5 – Percentual dos nomes comerciais com elementos do inglês no 

português europeu, separados segundo a presença ou não de subtítulo

Gráfico 6 – Percentual dos nomes comerciais com elementos do inglês no 

português brasileiro, separados segundo a presença ou não de subtítulo

Tabela 5 – Total dos nomes comerciais com subtítulo
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O USO DO INGLÊS EM CONTEXTO COMERCIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL  111

Os nomes comerciais que continham elementos do inglês ape-

nas no subtítulo foram retirados do corpus do português brasileiro 

e do europeu (como é o caso do nome do português brasileiro Ál-

cool Iris Panquecas e Drinks), pois nosso interesse eram apenas os 

nomes comerciais propriamente ditos com elementos do inglês, e 

não com subtítulo. 

Fizemos a análise dos nomes comerciais selecionados, em um 

primeiro momento, observando a ordem das palavras que os for-

mam. Na língua portuguesa, a ordem costuma ser determinado–

determinante (Sandman, 1997). Nomes em que o determinante 

aparece antes do determinado recebem influência sobretudo do 

inglês. No caso dos nomes comerciais que pesquisamos, isso ficou 

mais evidente, já que eles contêm elementos da língua inglesa. Ob-

servamos a ordem das palavras nos nomes de acordo com o Esque-

ma 1 a seguir.

Esquema 1

Estrutura morfossintática do inglês: estrutura de núcleo final

determinante + determinado

Estrutura morfossintática do português: estrutura de núcleo 

inicial

determinado + determinante

No caso de nomes comerciais com estrutura morfossintática do 

inglês, o núcleo pode ser tanto uma palavra da língua portuguesa 

(Clip Academia) quanto da língua inglesa (Sports Gym) e aparece 

no final do nome. No caso de nomes com estrutura sintática do 

português, o núcleo pode ser uma palavra do português (Acade-

mia All Rackets Sports) ou do inglês (Show de Beleza) e aparece 

no início do nome. 
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112  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Em alguns nomes, não ficou claro se se tratava de estrutura mor-

fossintática do inglês ou do português, porque não estava evidente 

qual era o núcleo. É o caso de Banana Broadway, Sleep Inn Galeria, 

Sleep Inn Ribeirão Preto. Nos três casos, consideramos em nossa 

análise esses nomes com estrutura da língua inglesa. 

Seguem alguns exemplos de nomes comerciais coletados com 

estrtutura morfossintática do português e do inglês (os núcleos 

aparecem em bold). 

Exemplo 1

Núcleo inicial no português brasileiro

a) Vila Training

b) Auto Mecânica Hot Point

c) Clínica de Beleza New Look

Núcleo final no português brasileiro

d) Water Center

e) Brasil Car

f) Charm’s Cabeleireiros

Núcleo inicial no português europeu

g) Hotel Dom Carlos Liberty

h) Onda White

i) Churrasqueira Snack-bar A Grelha do Benfica

Núcleo final no português europeu

j) New Center

k) Great Food

l) West Company

Como podemos ver na Tabela 6 e no Gráfico 7 a seguir, a maioria 

dos nomes comerciais com elementos do inglês coletados apresen-

tou, no português brasileiro, estrutura morfossintática do inglês, 

com o núcleo no final.

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   112Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   112 31/12/2015   15:03:0931/12/2015   15:03:09
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Tabela 6 – Total dos nomes comerciais com elementos do inglês no português 

brasileiro, separados por estrutura morfossintática

Categorias

Nomes com estrutura 

morfossintática do 

português

Nomes com estrutura 

morfossintática do 

inglês

No % No %

Academias desportivas 53 20 31 5

Automóveis – peças e 

serviços

17 7 50 8

Cabeleireiros e 

institutos de beleza

66 26 141 23

Informática – equipa-

mentos e assistência

12 5 73 12

Hotéis e motéis 24 9 40 7

Lavanderias 7 3 19 3

Móveis 13 5 21 4

Padarias e confeitarias 5 2 12 2

Restaurantes e bares 29 11 75 12

Roupas 32 12 142 24

Total 258 100 604 100

Como vemos na tabela, apenas 258 nomes com elementos do in-

glês apresentaram estrutura morfossintática do português, enquan-

to na maioria, 604 nomes (70% dos nomes comerciais com elementos 

do inglês), predominou a estrutura morfossintática do inglês. 

Nomes com estrutura

morfossintática

(30%)do português

Nomes com estrutura

morfossintática

(70%)do inglês

Gráfico 7 – Percentual de nomes comerciais com elementos do inglês no por-

tuguês brasileiro, separados por estrutura morfossintática 
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114  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Assim como a Tabela 6, o Gráfico 8 a seguir também mostra 

que a maior parte dos nomes com estrutura do português, no por-

tuguês brasileiro, foi encontrada nos setores de cabeleireiros e ins-

titutos de beleza (66 nomes – 26% do total), academias desportivas 

(53 nomes – 20%), roupas (32 nomes – 12%) e restaurantes e bares 

(29 nomes – 11%). Os setores restantes também apresentaram nomes 

comerciais com estrutura morfossintática do português, porém em 

menor porcentagem. 

Gráfico 8 – Percentual dos nomes comerciais do português brasileiro com 

estrutura morfossintática do português, distribuídos por setores do comércio

Já com relação aos nomes comerciais com estrutura morfossin-

tática do inglês, vimos na Tabela 6 e o Gráfico 9 a seguir mostra que 

a maioria apareceu nos seguintes setores do comércio: roupas (142 

nomes – 24% do total de nomes pesquisados), cabeleireiros e insti-

tutos de beleza (141 nomes – 23%), restaurantes e bares (75 nomes – 

12%) e informática – equipamentos e assistência (73 nomes – 12%). 

Os outros setores do comércio também apresentaram nomes co-

merciais com estrutura morfossintática do inglês, porém em menor 

porcentagem. 
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Gráfico 9 – Percentual dos nomes comerciais do português brasileiro com es-

trutura morfossintática do inglês, distribuídos por setores do comércio

Podemos verificar, pelo Gráfico 10 a seguir, que no português 

brasileiro todos os setores do comércio pesquisados apresentaram 

mais nomes com elementos do inglês e estrutura da língua ingle-

sa do que com estrutura da língua portuguesa, exceto o setor de 

academias desportivas, com 53 nomes com estrutura do português 

e apenas 31 com estrutura do inglês. 
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Gráfico 10 – Comparativo dos nomes comerciais com elementos do inglês no 

português brasileiro, separados por estrutura morfossintática

No português europeu, como podemos ver na Tabela 7 que se 

segue, a maioria dos nomes comerciais com elementos do inglês 

também apresentou estrutura morfossintática do inglês.
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116  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Tabela 7 – Total dos nomes comerciais com elementos do inglês no português euro-

peu, separados por estrutura morfossintática

Categorias

Nomes com estrutura 

morfossintática do 

português

Nomes com estrutura 

morfossintática do 

inglês

No % No %

Academias desportivas 51 38 69 22

Automóveis – peças e 

serviços

2 1 7 2

Cabeleireiros e institutos 

de beleza

7 5 74 24

Informática – 

equipamentos e assistência

1 1 58 19

Hotéis e motéis 17 13 30 10

Lavanderias 1 1 2 1

Móveis 0 0 1 0,3

Padarias e confeitarias 0 0 0 0

Restaurantes e bares 55 41 36 11

Roupas 0 0 35 11

Total 134 100 312 100

Pela tabela, vemos que, no português europeu, ocorreram ape-

nas 134 nomes comerciais com elementos do inglês e estrutura 

morfossintática do português. A maior parte dos nomes (312) apre-

sentou estrutura morfossintática do inglês, o que equivale a 70% 

dos nomes comerciais com elementos do inglês no português euro-

peu, como podemos ver no Gráfico 11. 

Nomes com estrutura

morfossintática

(30%)do português

Nomes com estrutura

morfossintática

(70%)do inglês

Gráfico 11 – Percentual dos nomes comerciais com elementos do inglês no 

português europeu, separados por estrutura morfossintática
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Assim como a Tabela 7, o Gráfico 12 a seguir também mostra 

que, no português europeu, a maior parte dos nomes com estrutura 

morfossintática da língua portuguesa ocorreu nos setores de restau-

rantes (55 nomes – 41% dos nomes pesquisados), academias despor-

tivas (51 nomes – 38%) e hotéis e motéis (17 nomes – 13%). O setores 

do comércio também apresentaram nomes comerciais com estrutura 

morfossintática do português (exceto o setor de padarias e confeita-

rias, no qual não encontramos nomes comerciais com elementos do 

inglês), porém em menor porcentagem.

Gráfico 12 – Percentual dos nomes comerciais do português europeu com 

estrutura morfossintática do português, distribuídos por setores do comércio

Já com relação aos nomes comerciais com estrutura morfossin-

tática do inglês, vimos na Tabela 7 e o Gráfico 13 a seguir mostra 

que a maioria dos nomes ocorreu nos seguintes setores do comércio: 

cabeleireiros e institutos de beleza (74 nomes comerciais – 24% do 

total de nomes pesquisados), academias desportivas (69 nomes – 

22%), informática – equipamentos e assistência (58 nomes – 19%), 

restaurantes e bares (36 nomes – 11%) e roupas (35 nomes – 11%). 

Nos setores restantes também foram encontrados nomes comerciais 

com estrutura mofossintática do inglês (exceto no setor de padarias e 

confeitarias, como já observamos), porém em menor porcentagem.
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118  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Gráfico 13 – Percentual dos nomes comerciais do português europeu com es-

trutura morfossintática do inglês, distribuídos por setores do comércio

O Gráfico 14 revela que, no português europeu, em todos os se-

tores do comércio examinados ocorreram mais nomes com elemen-

tos do inglês e estrutura morfossintática da língua inglesa do que 

com estrutura morfossintática da língua portuguesa, exceto o setor 

de restaurantes e bares (55 nomes com estrutura morfossintática 

do português e 36 nomes com estrutura mofossintática do inglês). 

Gráfico 14 – Comparativo dos nomes comerciais com elementos do inglês no 

português europeu, separados por estrutura morfossintática 
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Análise fonológica

A análise dos dados da pesquisa que originou este livro foi ba-

seada nos modelos de análise fonológica não lineares, em especial 

os que se seguem: o modelo métrico de Hayes (1995), o lexical de 

Mohanan (1986), o prosódico de Nespor e Vogel (1986) e o autos-

segmental (geometria de traços) de Clements e Hume (1995). 

Com o desenvolvimento da fonologia não linear, nas últimas 

décadas do século XX, surgiu a ideia de que o componente fonoló-

gico caracteriza-se por um conjunto de sistemas hierarquicamente 

organizados que interagem, mas cada um governado pelos próprios 

princípios. Dessa forma, a fonologia não linear trata o componente 

fonológico como sendo um sistema heterogêneo. 

Nos modelos fonológicos não lineares, a sílaba é o foco das 

discussões, o que é muito importante na observação dos estran-

geirismos, já que uma das principais adaptações que vem sendo 

observada na passagem do inglês americano para o português é o 

processo de ressilabação. Para Blevins (1995), “in a number of lan-

guages, native speakers have clear intuitions regarding the number 

of syllables in a word or utterance, and in some of these, generally 

clear intuitions as to where syllable breaks occur” (p.209-10) [em 

várias línguas, os falantes nativos têm intuições claras sobre o nú-

mero de sílabas que existem em uma palavra ou enunciado e, em 

alguns deles, geralmente têm intuição clara sobre o local onde ocor-

rem as quebras silábicas] (tradução nossa). Neste livro, a estrutura-

ção das sílabas será representada em forma de árvore, como se pode 

ver no Esquema 2 a seguir. 

Esquema 2

σ

R

O

O1 O2 Nu1 Co1Nu2 Co2

Nu Co

Fonte: adaptado de Selkirk (1980, p.6); Hogg; McCully (1987, p.36). 
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Nesse esquema, o símbolo σ representa a própria sílaba en-

quanto unidade; O significa “onset” (ou “ataque”), que é o início 

da sílaba; R é a “rima”, a parte da sílaba que constitui as vogais 

e todas as consoantes que as seguem; Nu é o “núcleo”, ou seja, o 

ponto mais forte, mais proeminente, normalmente a vogal (ou as 

vogais, no caso de ditongos); Co significa “coda”, formada pelas 

consoantes que vêm depois da vogal (ou das vogais) do núcleo, ou 

seja, as consoantes que não pertencem ao onset da sílaba. Vários fe-

nômenos fonológicos podem ser mais bem representados a partir de 

formalizações desse tipo, como a ambissilabicidade, os elementos 

flutuantes, o peso silábico, a extrametricidade etc.

Na visão das fonologias não lineares, as unidades fonológicas 

básicas, os fonemas, não são segmentos, mas sim um conjunto de 

traços que se combinam hierarquicamente de várias maneiras para 

compor os sons da linguagem humana. Para Clements e Hume 

(1995), essa teoria é um dos mais importantes resultados da ciência 

linguística no século XX e tem fornecido fortes indícios que confir-

mam a ideia de que as línguas não variam sem limite, mas refletem 

um padrão geral que se encontra enraizado nas capacidades físicas 

e cognitivas dos seres humanos. 

De acordo com os autores, muitos teóricos que seguiam a linha 

de Jakobson e a tradição gerativista organizavam o fonema em uma 

simples matriz de traços, pois acreditavam que os fonemas eram 

apenas um conjunto de traços, sem estrutura interna. Segundo Ca-

gliari (1997), Chomsky e Halle (1968), na obra conhecida como 

SPE – The Sound of Pattern of English, optaram pelas matrizes de 

traços distintivos, devido ao compromisso com a engenharia de 

telecomunicações. Como, nessa visão, um fonema seguia o outro de 

maneira retilínea, esses modelos ficaram conhecidos como lineares. 

No entanto, estudando as línguas, foram observados fenômenos 

que não podiam ser explicados numa visão linear. Por exemplo, 

em algumas línguas, o traço nasal pode “sair” de um segmento, 

espalhando-se para fonemas que se encontram antes e depois do 

fonema nasal, ou ainda espalhar-se para mais de um segmento ou 
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sílaba, estabelecendo, dessa forma, um fenômeno de harmonia do 

traço nasal.1

Goldsmith (1976; 1991) observou que a falta de organização 

interna das matrizes de traços mostrou-se insatisfatória para estudar 

as línguas que diferenciam os sons através do tom. Como mostra Ca-

gliari (1997), “numa matriz, os tons HL (high-low) e LH (low-high) 

representam a mesma coisa, causando uma ambiguidade indesejada 

(tom alto–baixo ou baixo–alto?)” (p.11). A partir daí, Goldsmith 

passou a criar níveis, de modo que os tons ficassem autossegmenta-

dos num mesmo plano. Os seus processos fonológicos atuam nesse 

nível de forma específica. Desse modo, surgiu a fonologia de geome-

tria de traços, teoricamente ligada ao modelo autossegmental, mas 

que foi além dessa ideia, ao organizar os traços segundo uma hierar-

quia e ampliar a abrangência de sua ação para além dos segmentos. 

Desde o começo esse modelo2 está baseado na fonética articulatória, 

privilegiando o aspecto da configuração do aparelho fonador. Para 

Clements e Hume (1995), a produção do discurso envolve vários 

articuladores que funcionam de forma independente. Esses articu-

ladores – que compreendem os lábios, a parte da frente da língua, o 

corpo da língua, a raiz da língua, o palato mole e a laringe – podem 

definir uma constrição primária no trato vocal ou combinar-se para 

produzir várias constrições ao mesmo tempo.

Como as articulações são parte fundamental na organização da 

estrutura de um segmento, foi proposto que tais segmentos fossem 

representados através de nós formando fileiras (tiers). A estrutura, 

em forma de árvore, passou a ter também nós intermediários e 

nós terminais, de tal modo que, além das propriedades distintivas, 

incorporou outros aspectos fonéticos, como o nó do lugar de articu-

lação e o nó de abertura. Quanto mais alto o nó, mais abrangente a 

unidade de traço que o especifica. O Esquema 3 a seguir ilustra o 

modelo de geometria de traços proposto por Clements (1993).

 1 Para uma análise do fenômeno da nasalização no português brasileiro através 

da geometria de traços, consultar Cagliari (1997).

 2 Lembramos que existem outras propostas para a teoria de geometria de traços, 

como as de Halle (1995); Halle; Vaux; Wolfe (2000).
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Esquema 3

R

LAR

CPI

VPI

OC

VC

[spr]
[const]
[±voice]

[±cont]

[±ant]
[±dist]

[±nasal] [son]

[lab]
[cor]

[dor]

[cons]

[±ant]
[±dist]

[lab]
[cor]

[dor]

Nós: R Raiz Propriedades: [spr] aberta
LAR Laríngeo [const] apertada
OC Cavidade Oral (CO) [voice] vozeada
CPI Lugar da Consoante (Cp1) [nas] nasal
VC Vocálico [cons] consonantal
VP1 Lugar da Vogal (Vp1) [son] sonorante
Abert Abertura [cont] contínua
[–open] [lab] labial
[+open 1] [cor] coronal
[+open 2] [ant] anterior
[+open 3] [dist] distribuída
 [dor] dorsal
 [open] abertura

Abert

[±open1]

[±open2]

[±open3]

Fonte: Cagliari (1997, p.30).

A linha do tempo, na qual se sucedem os segmentos sonoros 

da fala, recebeu o nome de esqueleto, e os segmentos passaram a 

ser marcados com um X ou com as letras C e V (consoante e vogal, 

respectivamente). No modelo antigo, as regras relacionavam-se às 

matrizes; nesse modelo, relacionam-se aos traços. Segundo Cagliari 

(2002), “através de linhas de associação, os traços de um segmento 

podem se ligar a traços de outros, revelando os processos fonológi-

cos que ocorrem”, como a assimilação, a queda, a harmonia vocá-

lica, a nasalização, os ditongos, os segmentos geminados, longos, 
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africados etc., podendo mesmo ir além da sílaba e atingir o domínio 

morfológico.

Clements e Hume (1995) afirmam que a organização dos traços 

é determinada universalmente. Por esse princípio, acredita-se que 

a maneira como os valores dos traços são alocados em fileiras e 

agrupados nos constituintes não varia de uma língua para outra. Os 

traços são, ao mesmo tempo, organizados de maneira hierárquica e 

cada um de seus constituintes funciona como uma unidade única 

nas regras fonológicas. 

O modelo de geometria de traços trabalha a ideia de subespe-

cificação, na qual só são autossegmentados os traços estritamente 

relevantes para a definição dos elementos fonológicos. Basta dizer 

que um traço distintivo atua no sistema de forma positiva para que 

os valores negativos fiquem subespecificados, isto é, eles não apare-

cem por serem, de certa forma, previsíveis (redundantes).3 Assim, 

por convenção, sempre que um traço aparece sem as marcas, presu-

me-se que ele traz implícita a marca positiva.

Esse modelo também apresenta algumas restrições ou prin-

cípios específicos. Um dos mais importantes é a condição de não 

cruzamento de linhas (CCL ou NCC, em inglês). Por esse prin-

cípio, segundo Clements e Hume (1995), as linhas que ligam dois 

elementos da fileira j com dois elementos da fileira k não podem se 

cruzar. Desse modo, podem existir representações como o Esque-

ma 4, mas não como o Esquema 5.

Esquema 4 Esquema 5

fileira j P Q

fileira k R S  

fileira j P Q

fileira k R S

 3 A respeito da subespecificação dos traços, Cagliari (1997) adverte que, em 

determinados contextos, “pode ser importante trazer à tona traços antes consi-

derados redundantes, quando eles são decisivos para definir o funcionamento 

de alguma regra” (p.24).
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Como já explicitado no Capítulo 3, a partir das gravações das 

falas em português brasileiro e europeu, foram selecionados para 

a análise dos processos fonológicos quarenta nomes em contextos 

que poderiam desencadear esses processos na pronúncia dos falan-

tes do português. É o caso da palavra Resort, do nome comercial 

Quality Resort Centro de Convenções: por conta da presença da 

consoante /t/ em posição final de sílaba, observamos um contexto 

para a ocorrência da epêntese. Foram feitas as transcrições foné-

ticas dos nomes comerciais, de acordo com a pronúncia realizada 

pelos falantes. Os dados coletados foram transcritos, utilizando-se 

o alfabeto fonético internacional (IPA). As pronúncias dos falantes 

do português brasileiro (Quadro 2) e do europeu (Quadro 3) foram 

comparadas às pronúncias4 do falante norte-americano e às pro-

núncias registradas para o inglês americano no dicionário Longman 

Pronunciation Dictionary,5 apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Transcrições fonéticas do inglês americano

Nomes 

comerciais

Pronúncia do falante 

norte-americano Dicionário*

Realização 1 Realização 2

Academias desportivas

All Racquets 

Sports 

ɑ:lˈrækɪtˈspɔ:ɹts ɑ:lˈrækɪtˈspɔ:ɹts 1) ɑːl rækɪts spɔːrts

2) ɑːl rækəts spoʊrts

Curves kɝːvz kɝːvz kɝːvz 

Power Muscle paʊ̯əɹmʌsəl paʊ̯əɹmʌsəl paʊ‿ ər mʌsəl 

Triathlon tɹaɪ̯æθlɑːn tɹaɪ̯æθlɑːn ( ˌ )traɪˈæθlɑːn 

Automóveis – peças e serviços

Auto Mecânica 

Hot Point
hɑːtˌpɔɪ̯nt hɑːtˌpɔɪ̯nt hɑːt pɔɪnt

Auto Peças 

Speed Max

spiːdˌmæks spiːdˌmæks ˈspiːd ˈmæks 

 4 Pedimos que o falante norte-americano pronunciasse duas vezes os nomes 

comerciais, para observar se ocorreria algum tipo de variação em sua pronún-

cia. Além disso, optamos por apresentar todas as pronúncias possíveis em 

inglês americano registradas no dicionário para cada nome comercial.

 5 É importante notar que esse dicionário usa alguns símbolos fonéticos diferen-

tes do IPA, por exemplo, /ɹ/, transcrito por /r/, mas optamos por apresentar 

a transcrição das palavras exatamente como aparece na obra consultada.

Continua
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Nomes 

comerciais

Pronúncia do falante 

norte-americano Dicionário*

Realização 1 Realização 2

Automóveis – peças e serviços

Car Tech ˌkɑːɹtɛk ˌkɑːɹtɛk ˈkɑːr ˈtek 

Runner Comércio 

e Serviços

ɹʌnəɹ ɹʌnəɹ ˈrʌnər

Cabeleireiros e institutos de beleza

Brush Beleza e 

Estética

bɹʌʃ bɹʌʃ ˈbrʌʃ 

Cabeleireiro 

Angel’s Hair

ɛɪ̯ndʒəlzˌhɛəɹ ɛɪ̯ndʒəlzˌhɛəɹ 1) ˈeɪndʒəlz ˈheər

2) ˈeɪndʒəlz ˈhæər

Centro de Beleza 

MC Fashion

ɛmsi:fæʃən ɛmsi:fæʃən ˌemˈsiː ˈfæʃən

Sunshine Cabelos sʌnʃaɪ̯n sʌnʃaɪ̯n ˈsʌnʃaɪn 

Hotéis e motéis

Blue Moon 

Drive In

blu:mu:ndɹaɪ̯vɪn blu:mu:ndɹaɪ̯vɪn ˌbluːˈmuːn ˈdraɪv ɪn 

Leon Park li:ənˈpɑːɹk li:ənˈpɑːɹk 1) ˈliː‿ ən ˈpɑːrk

2) ˈliː‿ ɑːn ˈpɑːrk

Libertway Motel lɪbəɹtweɪ̯ moʊ̯tel lɪbəɹtweɪ̯ moʊ̯ˈtel ˈlɪbərt weɪ (ˌ)moʊˈtel

Quality Resort 

Centro de 

Convenções

kʊ̯ɑːləɾiɹiˈzɔːɹt kʊ̯ɑːləɾiɹiˈzɔːɹt ˈkwɑːl ət ̬i riˈzɔːrt

Informática

Bytecenter baɪ̯tˌsenɾəɹ baɪ̯tˌsenɾəɹ ˈbaɪt ˈsentt̬ər

Cyber Flash 

Informática

saɪ̯bəɹˌflæʃ saɪ̯bəɹˌflæʃ ˈsaɪbər ˈflæʃ

Hacker Wars 

Informática

hækəɹwɔ: ɹz hækəɹwɔ: ɹz ˈhækər ˈwɔːrz

Upgrade ʌpɡɹeɪ̯d ʌpɡɹeɪ̯d ˈʌpɡreɪd 

Lavanderias

Bag Clean 

Comercial

bæɡkli:n bæɡkli:n ˈbæɡ ˈkliːn

Dry & Wet 

Lavanderia

dhɹaɪ̯əndwɛt dhɹaɪ̯əndwɛt ˈdraɪ ˈænd** ˈwet 

Lavanderia Blue 

Wash

blu:wɔʃ blu:wɔʃ 1) ˈbluː ˈwɑːʃ 
2) ˈbluː ˈwɔːʃ

New Laundry 

Lavanderia

njulɑːndhɹɪ njulɑːndhɹɪ 1) ˈnuː ˈlɑːndri

2) ˈnjuː ˈlɑːndri

Quadro 1 – Transcrições fonéticas do inglês americano

Continua
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Nomes 

comerciais

Pronúncia do falante 

norte-americano Dicionário*

Realização 1 Realização 2

Móveis

Móveis Free 

House

fɹi:háʊ̯s fɹi:haʊ̯s ˈfriːˈhaʊs

Requinte Design dizaɪ̯n Dizaɪ̯n 1) di ˈzaɪn
2) də ˈzaɪn

Recliners ɹiklaɪ̯nəɹz ɹiklaɪ̯nəɹz 1) ri ˈklaɪnərz

2) rə- ˈklaɪnərz 

Woodland 

Móveis

wʊdlənd wʊdlənd 1) ˈwʊdlənd

2) ˈwʊdlænd

Padarias e confeitarias

Band Pães bænd bænd ˈbænd

City Pão sɪɾi sɪɾi ˈsɪt̬i
Mister Cook mɪstəɹkʊk mɪstəɹkʊk ˈmɪstər ˈkʊk

Pit Stop do Lê – 

Padaria

pɪtstɑːp pɪtstɑːp ˈpɪt ˈstɑːp

Restaurantes e bares

Churrascaria 

Baby Beef

beɪ̯bibi:f beɪ̯bibi:f ˈbeɪbi ˈbiːf

Deck Potatoes dɛkpəteɪ̯ɾoʊ̯z dɛkpəteɪ̯ɾoʊ̯z 1) dek pəˈteɪt ̬oʊz

2) dek pət̬ˈeɪtoʊz

3) dek pəˈteɪt ̬əz

Fast Food Uai fæstfu:d fæstfu:d ˈfæst ˈfuːd
Fry Chicken fɹaɪ̯ʧɪkən fɹaɪ̯ʧɪkən 1) ˈfraɪ ˈtʃɪkɪn 

2) ˈfraɪ ˈtʃɪkən

Roupas

Darkenhorse 

Roupas

dɑ:ɹkənhɔ:ɹs dɑ:ɹkənhɔ:ɹs ˈdɑːrkən ˈhɔːrs

Gate Seventeen ɡeɪ̯tˌsɛvənti:n ɡeɪ̯tˌsɛvənti:n ˈɡeɪt sevənˈtiːn
Radical Box 

Street Wear

bɑːksstɹi:twɛəɹ bɑːksstɹi:twɛəɹ 1) ˈbɑːks ˈstriːt ˈweər 

2) ˈbɑːks ˈstriːt ˈwæər

Teenager Moda 

Jovem

ti:neɪ̯ʤəɹ ti:neɪ̯ʤəɹ ˈtiːneɪdʒər

* Na quarta coluna do quadro, quando o nome comercial é composto por verbetes diferentes, 

há espaço entre a transcrição de cada palavra.

** A pronúncia da palavra and, transcrita a partir do dicionário nesse quadro, é tônica, porém 

existem outras duas possibilidades de pronúncias átonas dessa palavra registradas no dicioná-

rio: [ənd] (realizada pelo falante norte-americano) e [ən].

Quadro 1 – Transcrições fonéticas do inglês americano
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Para a identificação da pronúncia de cada falante, utilizamos nos 

quadros a seguir as abreviações PB-S-X, para nos referirmos aos falan-

tes do português brasileiro que não estudam inglês; PB-C-X, para os 

falantes do português brasileiro que estudam inglês; e PE-X, para 

os falantes do português europeu. X representa o número que iden-

tifica cada falante. A partir das pronúncias, pudemos observar 

os processos fonológicos e as adaptações segmentais ocorridas na 

realização dessas palavras pelos falantes das duas variedades do 

português. 

Quadro 2 – Transcrições fonéticas do português brasileiro

Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Academias desportivas

All Racquets 

Sports 

PB-S1 aʊ̯hakethɪ̥zispɔɹʧɪ ʊ̯aʊ̯hakethɪ̥zispɔɹʧɪs
PB-S2 aʊ̯hakɪthɪ̥spɔɹʧɪ aʊ̯hɛthɪ̥spɔɹʧɪ 
PB-S3 ɔʊ̯hɔkethizispɔɹʧɪs ɔʊ̯hɔkethizispɔɹʧɪs
PB-S4 haʊ̯hakɛthɪ̥zispɔɹtɪs haʊ̯hakɛthɪ̥zispɔɹtɪs
PB-S5 aʊ̯haktispɔɹʧɪs aʊ̯haktispɔɹʧɪs
PB-C1 ɔʊ̯ɹɛkʊ̯ethis ispɔɹtis ɔʊ̯ɹɛketispɔɹtis

PB-C2 ɔʊ̯ɹɐkethispɔɹtɪs ɔʊ̯ɹɐkethispɔɹtɪs 

PB-C3 ɔʊ̯hekʊ̯ɛsɪ ispɔɹthɪs aʊ̯hekʊ̯ɛsɪzispɔɹtɪ 
PB-C4 ɔʊ̯hɛkɪ̥kʊ̯ɛtɪs ispɔɹthɪs ɔʊ̯hɛkɪ̥kʊ̯ɛtɪs ispɔɹthɪs 

PB-C5 ɔʊ̯ɹɛkethizispɔɹthɪs ɔʊ̯ɹɛkethizispɔɹthɪs 

Curves PB-S1 kɐɹvɪs kɐɹvɪs
PB-S2 kuɹvɪs kuɹvɪs

PB-S3 kɐɹvɪs kɐɹvɪs
PB-S4 kuɹvɪs kuɹvɪs

PB-S5 kuɹvɪs kuɹvɪs

PB-C1 kɐɹvɪs kɐɹvɪs
PB-C2 kuɹvɪs kuɹvɪs

PB-C3 kuɹvɪs kuɹvɪs

PB-C4 kɪ̯uɹvɪ̥s kɪ̯uɹvɪs
PB-C5 kɝ:vɪs kɝ:vɪs

Continua
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Academias desportivas

Power 

Muscle

PB-S1 paʊ̯eɹmusklɪ paʊ̯eɹmusklɪ

PB-S2 poɹʧɪmuɹʃɪ puɹsmoɹsɪ
PB-S3 paʊ̯eɹmɐsklɪ paʊ̯eɹmɐsklɪ

PB-S4 pɔeɹmusklɪ paʊ̯eɹmusklɪ

PB-S5 paɹmusklɪ paɹmusklɪ

PB-C1 paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯ paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯
PB-C2 paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯ paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯
PB-C3 paʊ̯eɹ muskoʊ̯ pɔʊ̯eɹ mɐskoʊ̯
PB-C4 paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯ paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯
PB-C5 paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯ paʊ̯eɹ mɐskoʊ̯ 

Triathlon PB-S1 tɹiatlõʊ̯ tɹiatlõʊ̯
PB-S2 tɾiɔtʊ tɾiɔʊ̯tʊ
PB-S3 tɾiatlõʊ̯ tɾiatlõʊ̯
PB-S4 tɾiatlõʊ̯ tɾiatlõʊ̯
PB-S5 tɾiatõʊ̯ tɾiatlõʊ̯
PB-C1 tɾiatlõʊ̯ tɾiatlõʊ̯
PB-C2 tɾiatlõʊ̯ tɾiatlõʊ̯
PB-C3 tɾiatlõʊ̯ tɾiatlõʊ̯
PB-C4 tɾiatlõʊ̯ tɹiatlõʊ̯
PB-C5 tɾiatlõ tɾiatlõ

Automóveis – peças e serviços

Auto 

Mecânica 

Hot Point

PB-S1 hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ
PB-S2 hɔʧɪpɔɪ̯ʧ͂ɪ hɔʧɪpɔɪ̯ʧ͂ɪ
PB-S3 hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ
PB-S4 hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ
PB-S5 hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ hɔʧɪpɔɪ̯ʧɪ
PB-C1 hɔtɪ̥poɪ̯thɪ hɔtɪ̥poɪ̯thɪ

PB-C2 hɔtɪ̥poɪ̯ʧɪ hɔʧɪpoɪ̯ʧɪ
PB-C3 hɔthɪpoɪ̯ʧɪ hɔthɪpoɪ̯ʧɪ
PB-C4 hɔthɪ̥poɪ̯thɪ hɔthɪ̥poɪ̯thɪ

PB-C5 hɔthɪpoɪ̯thɪ hɔʧɪpoɪ̯thɪ

Auto Peças 

Speed Max

PB-S1 ispiʤɪmaks ispiʤɪmaks

PB-S2 ispiʤɪmakɪs ispiʤɪmakɪs

Quadro 2 – Transcrições fonéticas do português brasileiro
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Automóveis – peças e serviços

Auto Peças 

Speed Max

PB-S3 ispiʤɪmaks ispiʤɪmaks

PB-S4 ispaɪ̯dɪmaks ispaɪ̯dɪmaks

PB-S5 ispiʤɪmakɪ̥s ispiʤɪmakɪ̥s

PB-C1 ispidɪmaks ispidɪmaks

PB-C2 ispidɪmaks ispidɪmaks

PB-C3 ispidɪmaks ispidɪmaks

PB-C4 ispidhɪmɛks ispidhɪmɛks

PB-C5 ispidɪmaks ispidɪmæks

Car Tech PB-S1 kaɹtɛkɪ  kaɹtɛkɪ

PB-S2 kaɹte kaɹʧe

PB-S3 kaɹtɛkɪ kaɹtɛkɪ

PB-S4 kaɹtɛkɪ kaɹtɛkɪ

PB-S5 kaɹtɛkɪ kaɹtɛkɪ

PB-C1 kaɹtɛkɪ̥ kaɹtɛkɪ̥

PB-C2 kaɹtɛkɪ kaɹtɛkɪ

PB-C3 kaɹtɛkɪ kaɹtɛkɪ

PB-C4 kaɹtɛkɪ kaɹtɛkɪ

PB-C5 kaɹtɛkɪ̥ kaɹtɛkɪ̥

Runner 

Comércio e 

Serviços

PB-S1 hɐneɹ hɐneɹ

PB-S2 huneɹ huneɹ

PB-S3 hɐneɹ hɐneɹ

PB-S4 humeɹ hɐneɹ

PB-S5 honeɹ huneɹ

PB-C1 ɹɐneɹ ɹɐneɹ

PB-C2 hɐneɹ hɐneɹ

PB-C3 hɐneɹ hɐneɹ

PB-C4 ɹɐneɹ ɹɐneɹ

PB-C5 ɹɐneɹ ɹɐneɹ

Cabeleireiros e institutos de beleza

Brush Beleza 

e Estética

PB-S1 bɾɐʃ bɾɐʃ
PB-S2 blɐʃɪ bɾɐʃɪ
PB-S3 bɹɐʃɪ̥ bɹɐʃ

Quadro 2 – Transcrições fonéticas do português brasileiro

Continua

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   129Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   129 31/12/2015   15:03:1331/12/2015   15:03:13



130  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Cabeleireiros e institutos de beleza

Brush Beleza 

e Estética

PB-S4 bluʃɪ̥ bluʃɪ̥
PB-S5 bɾuʃɪ̥ bɾusɪ̥s

PB-C1 bɹɐʃɪ bɹɐʃɪ
PB-C2 bɾɐʃɪ bɾɐʃɪ
PB-C3 bɹɐʃɪ bɹɐʃɪ
PB-C4 bɹɐʃɪ bɹɐʃɪ
PB-C5 bɹʌʃ bɹʌʃ

Cabeleireiro 

Angel’s Hair

PB-S1 eɪ̯ʤeʊ̯ɪshɛɹ eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ 
PB-S2 ɐʤɪhaɪ̯ ɐʤɪhaɪ̯s

PB-S3 eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ eɪ̯ʤeʊshɛɹ
PB-S4 ɐʒuɹshaɹ ɐ ʒushɛɹ
PB-S5 eɪ̯ʒeʊ̯shaiɹ eɪ̯ʒeʊ̯shaiɹs
PB-C1 eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ
PB-C2 ɐʤɪ̯oʊ̯shɛɹ ɐ ʤɪ̯oʊ̯shɛɹ
PB-C3 eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ eɪ̯ ʤeʊ̯shɛɹ
PB-C4 eɪ̯ʤɪ̯eʊ̯shɛɹ eɪ̯ʤɪ̯eʊ̯shɛɹ
PB-C5 eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ eɪ̯ʤeʊ̯shɛɹ

Centro de 

Beleza MC 

Fashion

PB-S1 mɛkɪfɛʃõʊ̯ mɛkɪfɛʃoʊ̯
PB-S2 emesefeɪ̯ʃʊ emeseheɪ̯ʃɪ
PB-S3 emesɪfɛʃoʊ̯ emesɪfɛʃoʊ̯
PB-S4 emesefɛʃoʊ̯ emesefɛʃoʊ̯ 
PB-S5 emesefɛʃɪ̯oʊ̯ emesɪfɛʃɪ̯oʊ̯
PB-C1 emisifɛʃoʊ̯ emisɪfɛʃoʊ̯
PB-C2 emisɪfɛʃõ emisɪfɛʃõ
PB-C3 emesefɛʃoʊ̯ emisifɛʃoʊ̯
PB-C4 ɛmisifɛʃoʊ̯ ɛmisifɛʃoʊ̯
PB-C5 emisifɛʃɪ̯ɐ emisifɛʃɪ̯ɐ

Sunshine 

Cabelos

PB-S1 suʃaɪ̯nɪ sɐʃaɪ̯nɪ 
PB-S2 susuɪ̯nɪ susuɪ̯nɪs

PB-S3 sɐʃaɪ̯nɪ sɐ ʃaɪ̯nɪ
PB-S4 suʃaɪ̯nɪ suʃaɪ̯nɪ
PB-S5 suʃaɪ̯nɪ suʃaɪ̯nɪ
PB-C1 Sɐʃaɪ̯nɪ sɐʃaɪ̯nɪ
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Cabeleireiros e institutos de beleza

Sunshine 

Cabelos

PB-C2 sɐʃaɪ̯nɪ sɐʃaɪ̯nɪ
PB-C3 sɐʃaɪ̯nɪ sɐʃaɪ̯nɪ
PB-C4 Sɐʃaɪ̯nɪ sɐʃaɪ̯nɪ
PB-C5 sɐʃaɪ̯nɪ sɐʃaɪ̯nɪ

Hotéis e motéis

Blue Moon 

Drive In

PB-S1 blumoʊ̯dɹaɪ̯vĩ blumoʊ̯dɹaɪ̯vĩ
PB-S2 bluɪ̯odɾivɪ̯uĩ bluɪ̯modɾivɪ̯uĩ
PB-S3 blumoʊ̯dɹaɪ̯vĩ blumoʊ̯dɹaɪ̯vɪ 
PB-S4 blumoʊ̯dɹaɪ̯vɪĩ blumoʊ̯dɹaɪ̯vĩ
PB-S5 bluɪ̯moʊ̯dɾaɪ̯vĩ blumoʊdɾaɪ̯vĩŋ
PB-C1 blumudɹaɪ̯vĩ blumudɹaɪ̯vĩ
PB-C2 blumudɹaɪ̯vĩ Blumudɹaɪ̯vĩ
PB-C3 blumudɹaɪ̯vĩ Blumudɹaɪ̯vɪ̥ĩ
PB-C4 blumudɹaɪ̯vɪĩ Blumudɹaɪ̯vɪĩ
PB-C5 blumudɹaɪ̯vĩ Blumudɹaɪ̯vĩ

Leon Park PB-S1 leoʊ̯paɹkɪ leoʊ̯ paɹkɪ
PB-S2 leoʊ̯ paɹke leoʊ̯paɹkɪ
PB-S3 leoʊ̯paɹkɪ lɛʊpaɹkɪ
PB-S4 leoʊ̯paɹkɪ leoʊ̯paɹkɪ
PB-S5 leoʊ̯paɹkɪ leoʊ̯paɹkɪ
PB-C1 lioʊ̯paɹkɪ̥ leoʊ̯paɹkɪ̥ 
PB-C2 lɛo ʊ̯paɹkɪ leoʊ̯paɹkɪ
PB-C3 leoʊ̯paɹkɪ leoʊ̯paɹkɪ
PB-C4 lioʊ̯ paɹkɪ lioʊ̯ paɹkɪ
PB-C5 liɐpaɹkɪ̥ liɐpaɹkɪ̥

Libertway 

Motel

PB-S1 laɪ̯beɹʧɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ laɪ̯beɹʧɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PB-S2 libeɹʧmotɛʊ̯ libeɹtɪ̥motɛʊ̯
PB-S3 libeɹthɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹthɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PB-S4 libeɹthɹʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹthɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PB-S5 libeɹʧɪʊ̯aɪ̯motɛʊ̯ libeɹʧɪʊ̯aɪ̯motɛʊ̯
PB-C1 libeɹtʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹʧʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PB-C2 libɛɹʧiʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libɛɹʧiʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PB-C3 libeɹʧɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹʧɪ̥ʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Hotéis e motéis

Libertway 

Motel

PB-C4 libeɹtiʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹtiʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PB-C5 libeɹthiʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libɛɹthiʊ̯eɪ̯motɛʊ̯

Quality 

Resort 

Centro de 

Convenções

PB-S1 kʊ̯aliʧɪhizɔɹʧɪ kʊ̯aliʧɪhizɔɹʧɪ
PB-S2 kʊ̯alitɪhezɔɹtɪ̥ kʊ̯alitɪhezɔɹtɪ̥
PB-S3 kʊ̯aliʧɪɹizɔɹtɪ̥ kʊ̯aliʧɪhizɔɹʧɪ
PB-S4 kʊ̯alitɪhizɔɹthɪ̥ kʊ̯alitɪhizɔɹthɪ̥

PB-S5 kʊ̯aliʧɪhizɔɹ kʊ̯aliʧɪhizɔɹthɪ

PB-C1 kʊ̯ɛlitɪ̥ɹizɔɹtɪ̥ kʊ̯ɛlitɪ̥izɔɹt
PB-C2 kʊ̯ɛlitɪhizɔɹtɪ̥ kʊ̯ɛlitɪhizɔɹthɪ̥

PB-C3 kʊ̯alitɪhisɔɹʧɪ̥ kʊ̯alitɪhisɔɹʧɪ̥ 
PB-C4 kʊ̯aliʧɪ̥ɹisɔɹʧɪ kʊ̯aliʧɪ̥hizɔɹʧɪ
PB-C5 kʊ̯ɛliɾɪɹizɔɹt kʊ̯ɛliɾɪɹizɔɹt

Informática

Bytecenter PB-S1 baɪ̯t hɪ̥se ɪ ̯teɹ baɪ̯t hɪ̥seɪ ̯teɹ
PB-S2 bit hɪ̥seɪ ̯teɹ bit hɪ̥seɪ̯teɹ
PB-S3 baɪ̯t hɪ̥seɪ ̯teɹ baɪ̯t hɪ̥seɪ̯teɹ
PB-S4 biʊ̯tɪ̥seɪ ̯teɹ biseɪ̯teɹ
PB-S5 biʊ̯tɪse ɪ̯teɹ biʊ̯tɪseɪ̯teɹ
PB-C1 baɪ̯ʦeɪ̯teɹ baɪ̯tseɪ̯teɹ
PB-C2 baɪ̯ʦeɪ  ̯teɹ baɪ̯ʦeɪ̯teɹ
PB-C3 baɪ̯tseɪ̯teɹ baɪ̯tseɪ ̯teɹ
PB-C4 baɪ̯tɪseɪ̯teɹ baɪ̯tɪseɪ̯teɹ
PB-C5 baɪ̯ʦeɪ̯teɹ baɪ̯ʦeɪ̯teɹ 

Cyber Flash 

Informática

PB-S1 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-S2 sibeɹflɛʃɪ sibeɹflɛʃɪ
PB-S3 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-S4 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-S5 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-C1 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-C2 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-C3 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-C4 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
PB-C5 saɪ̯beɹflɛʃɪ saɪ̯beɹflɛʃɪ
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Informática

Hacker Wars 

Informática

PB-S1 hɛkeɹʊ̯aɹs hakeɹʊ̯aɹs

PB-S2 hakeʊ̯aɹʤɪ haɹkeʊ̯aɹʤɪ

PB-S3 hakeɹʊ̯aɹs hakeɹʊ̯aɹs

PB-S4 hakeɹʊ̯aɹs hakeɹʊ̯aɹs

PB-S5 hakeɹʊ̯aɹs hakeɹʊ̯aɪ̯s

PB-C1 hakeɹʊ̯ʌɹs hakeɹʊ̯ʌɹs
PB-C2 hakeɹʊ̯ɔɹs hakeɹʊ̯ɔɹs
PB-C3 hakeɹʊ̯ɔɹs hakeɹʊ̯ɔɹs
PB-C4 hakeɹʊ̯ɔɹs hakeɹʊ̯ɔɹs
PB-C5 hɛkeɹʊ̯ɔɹs hɛkeɹʊ̯ɔɹs

Upgrade PB-S1 ɐpiɡɹeɪ̯dhɪ̥ ɐpiɡɹeɪ̯dhɪ̥ 

PB-S2 upi ɡɾaʤɪ upiɡɾaʤɪ
PB-S3 ɐpɡɹeɪ̯ɾɪ ɐpɡɹeɪ̯ɾɪ

PB-S4 upiɡɹeɪ̯dɪ upiɡɹeɪ̯dhɪ

PB-S5 upiɡɾadhɪ upiɡɾadhɪ

PB-C1 ɐpɡɹeɪ̯dhɪ̥ ɐpɡɹeɪ̯dhɪ̥

PB-C2 upiɡɹeɪ̯dhɪ̥ upiɡɹeɪ̯dhɪ̥

PB-C3 upiɡɹeɪ̯dhɪ̥ upiɡɹeɪ̯dhɪ̥

PB-C4 ɐpɪ̥ɡɹeɪ̯dhɪ̥ ɐpɪ̥ɡɹeɪ̯ʤɪ̥
PB-C5 ɐpɪ̥ɡɹeɪ̯dhɪ̥ ɐpɪ̥ɡɹeɪ̯dhɪ̥

Lavanderias

Bag Clean 

Comercial

PB-S1 baɡiklɪ  baɡiklɪ

PB-S2 baɪ̯kleɪ  ̯ baɪ̯kleɪ ̯ 

PB-S3 bɛɡklɪ  bɛɡklɪ 

PB-S4 biɡiklɪ biɡiklɪ 

PB-S5 biɡiklɪ biɡiklɪ 

PB-C1 bɛɡiklɪ bɛɡiklɪ 

PB-C2 bɛɡiklɪ bɛɡiklɪ 

PB-C3 bɛɡiklɪ bɛɡiklɪ 

PB-C4 bɛɡiklɪ bɛɡiklɪ 

PB-C5 bɛɡiklɪ bɛɡiklɪ 

Quadro 2 – Transcrições fonéticas do português brasileiro

Continua

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   133Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   133 31/12/2015   15:03:1431/12/2015   15:03:14



134  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Lavanderias

Dry & Wet 

Lavanderia

PB-S1 dɾaɪ̯ʊ̯iʧɪ dɹaɪ̯ʊ̯iʧɪ

PB-S2 dɾiʊ̯eʊ̯ɛʧɪ dɾiʊ̯eɛʧɪ
PB-S1 dɾaɪ̯ʊ̯iʧɪ dɹaɪ̯ʊ̯iʧɪ

PB-S2 dɾiʊ̯eʊ̯ɛʧɪ dɾiʊ̯eɛʧɪ
PB-S3 dɹaɪ̯ʊ̯ithɪ dɹaɪ̯ʊ̯ithɪ

PB-S4 dɹiʊ̯aɪ̯tɪ dɾiʊ̯aɪ̯tɪ

PB-S5 dɾiiʊ̯ɛʧɪ̥ dɹiʊ̯ɛʧɪ̥
PB-C1 dɹaɪ̯ivɛthɪ dɹaɪ̯ivɛthɪ

PB-C2 dɹaɪ̯euɛthɪ̥ dɹaɪ̯iuɛthɪ̥

PB-C3 dɹaɪ̯ediuɛtɪ dɹaɪ̯ediuɛtɪ
PB-C4 dɹaɪ̯eʊ̯ethɪ̥ dɹaɪ̯eʊ̯ithɪ̥

PB-C5 dɹaɪ̯enʊɛthɪ dɹaɪ̯enʊɛthɪ

Lavanderia 

Blue Wash

PB-S1 bluɪ̯ʊ̯ɛʃɪ bluɪ̯uɛʃɪ
PB-S2 bluɪ̯ʊ̯aʧɪ bluɪ̯ʊ̯aʧɪ

PB-S3 bluʊ̯ɛʃ̩ bluʊ̯ɛʃɪ̥
PB-S4 bluvʊ̯aɪ̯ʃɪ bluhaɹʃ̩

PB-S5 bluɪ̯ʊ̯ɛs bluɪ̯ʊ̯ɛʃɪ̥
PB-C1 bluɔʃ bluɔʃ
PB-C2 bluʊ̯ɔʃ bl uʊ̯ɔʃ
PB-C3 bluʊɔʃɪ̥ blu:ʊ̯ɔʃɪ̥ 
PB-C4 bluʊ̯ɛʃɪ̥ bluuɛʃ 
PB-C5 bluʊ̯ɔʃ bluʊ̯ɔʃ

New 

Laundry 

Lavanderia

PB-S1 niʊ̯laʊ̯dɹĩ niʊ̯laʊ̯dɹĩ

PB-S2 nɛʊ̯lɐdɹɪ neʊ̯lɔdɹɪ

PB-S3 niʊ̯ləondɹɪ niʊ̯loʊ̯dɹɪ 

PB-S4 niʊ̯laʊ̯dɾɪ  niʊ̯laʊ̯dɾɪ
PB-S5 niʊ̯lɐʊ̯dɾɪ niʊ̯lɐdɾɪ
PB-C1 niʊ̯lɐʊ̯dɹɪ niʊ̯laʊ̯dɹɪ

PB-C2 niʊ̯laʊ̯dɹɪ niʊ̯laʊ̯dɹɪ
PB-C3 niʊ̯lɐdɹaɪ̯ niʊ̯lɐdɹaɪ̯
PB-C4 niʊ̯lɐdɹɪ niʊ̯lɐdɹɪ
PB-C5 niʊ̯lædɹɪ niʊ̯lædɹɪ
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Móveis

Móveis Free 

House

PB-S1 fɾihaʊ̯zɪ fɾihaʊ̯zɪ

PB-S2 fɾehoʊ̯zɪ fɾehoʊ̯zɪ

PB-S3 fɹihaʊ̯zɪ̥ fɹihaʊ̯zɪ̥

PB-S4 fɹihaʊ̯zɪ fɹihaʊ̯zɪ

PB-S5 fɹihaʊ̯zɪ fɹihaʊ̯zɪ

PB-C1 fɹihaʊ̯zɪ fɹihaʊ̯zɪ

PB-C2 fɾihaʊ̯zɪ fɾihaʊ̯zɪ

PB-C3 fɹihaʊ̯zɪ fɾihaʊ̯zɪ

PB-C4 fɹihaʊ̯zɪ fɹihaʊ̯zɪ

PB-C5 fɹi:haʊ̯s fɹi:haʊ̯s

Requinte 

Design

PB-S1 dhzaɪ̯nɪ dhzaɪ̯nɪ

PB-S2 deɪ̯zɪ deɪ̯zɪ

PB-S3 dizaɪ̯ dezaɪ̯
PB-S4 dhzaɪ̯nɪ dhzaɪ̯nɪ

PB-S5 dezaɪ̯nɪ dezaɪ̯nɪ

PB-C1 dzaɪ̯n dzaɪ̯n

PB-C2 dizaɪ̯nɪ dizaɪ̯nɪ

PB-C3 dhizaɪ̯nɪ dhizaɪ̯nɪ

PB-C4 dhizaɪ̯nɪ dhizaɪ̯nɪ

PB-C5 dzaɪ̯nֽ dzaɪֽ̯n

Recliners PB-S1 hɛklineɹs heklineɹs

PB-S2 heklini heklini

PB-S3 heklaɪ̯neɹs heklaɪ̯neɹs

PB-S4 hiklines hiklineɾs

PB-S5 heklɪnɛɹs hɛklɪnɛɹs
PB-C1 ɹeklineɹs ɹeklineɹs

PB-C2 heklineɹs heklineɹs

PB-C3 heklineɹs heklineɹs

PB-C4 heklineɹs ɹeklineɹs

PB-C5 hɛklineɹs hɛklineɹs

Woodland 

Móveis

PB-S1 ʊ̯oʊ̯ʤɪleɪ̯ʤɪ ʊ̯oʊ̯ʤɪleɪ̯ʤɪ
PB-S2 ʊ̯aʧɪ ʊ̯ɔʧɪs
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Móveis

Woodland 

Móveis

PB-S3 ʊ̯udɪleɪ d ʊ̯udhɪleɪd
PB-S4 ɹoʊ̯fɪ̥lɐdɪ ɹoʊ̯dɪlɐdɪ
PB-S5 ʊ̯oʊ̯ʤɪlɐʤɪ ʊ̯oʊ̯ʤɪlɐʤɪ
PB-C1 udileɪ̯d udileɪ̯dɪ̥
PB-C2 ʊ̯udilɐdɪ ʊ̯udilɐdɪ
PB-C3 ʊ̯udileɪ̯dɪ ʊ̯udileɪ̯dɪ
PB-C4 ʊ̯udileɪ̯dɪ ʊ̯udileɪ̯dɪ
PB-C5 ʊ̯udledɪ̥ ʊ̯udledɪ̥

Padarias e confeitarias

Band Pães PB-S1 bɐʤɪ bɐʤɪ
PB-S2 bɐʤɪ bɐʤɪ
PB-S3 bed be dɪ

PB-S4 bɐdɪ bɐdɪ
PB-S5 bɛdɪ bedɪ
PB-C1 bedɪ bedɪ
PB-C2 bɐdɪ bɐdɪ
PB-C3 bɐdɪ bɐdɪ
PB-C4 bɛdhɪ bɛdhɪ

PB-C5 bɛdɪ bedɪ
City Pão PB-S1 siʧɪ̥ siʧɪ̥

PB-S2 siʧɪ siʧɪ
PB-S3  saɪʧɪ̥ saɪʧɪ̥
PB-S4 sitɪ̥ sitɪ̥

PB-S5 siʧɪ siʧɪ
PB-C1 sithɪ sithɪ

PB-C2 sithɪ sithɪ

PB-C3 siɾɪ siɾɪ
PB-C4 sithɪ sithɪ

PB-C5 sitɪ sitɪ

Mister Cook PB-S1 misteɹkukɪ misteɹkukɪ

PB-S2 miseɹkɔkɪ miseɹkɔkɪ

PB-S3 misteɹkuk misteɹkukɪ

PB-S4 misteɹkoʊ̯kɪ misteɹkoʊ̯kɪ

Quadro 2 – Transcrições fonéticas do português brasileiro
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Padarias e confeitarias

Mister Cook PB-S5 misteɹkukɪ misteɹkukɪ

PB-C1 misteɹkukɪ misteɹkukɪ

PB-C2 misteɹkukɪ misteɹkukɪ

PB-C3 misteɹkukɪ misteɹkukɪ̥

PB-C4 misteɹkukɪ misteɹkukɪ

PB-C5 misteɹkukɪ misteɹkukɪ

Pit Stop do 

Lê – Padaria

PB-S1 pitstɔpɪ pitstɔpɪ

PB-S2 piʧiztɔpɪ piʧɪ̥sɔpɪ

PB-S3 pithɪ̥stɔpɪ pithɪ̥stɔpɪ

PB-S4 pitstɔpɪ pitstɔpɪ

PB-S5 pitstɔpɪ pitstɔpɪ

PB-C1 pitistɔpɪ pitistɔpɪ

PB-C2 pitistɔpɪ pitistɔpɪ

PB-C3 pitistɔpɪ pitistɔpɪ

PB-C4 pitstɔpɪ pitstɔpɪ

PB-C5 pitistɔpɪ pitistɔpɪ

Restaurantes e bares

Churrascaria 

Baby Beef

PB-S1 beɪ̯bɪbifɪ beɪ̯bɪbifɪ

PB-S2 beɪ̯bɪbɛfɪ beɪ̯bɪbɛfɪ
PB-S3 beɪ̯bifɪ̥ beɪ̯bɪbifɪ 

PB-S4 bɔbɪbifɪ bɔbɪbɪɹfɪ
PB-S5 bɛdhɪbifɪ bɛdɪbifɪ

PB-C1 beɪ̯bɪbifɪ beɪ̯bɪbifɪ

PB-C2 beɪ̯bɪbifɪ beɪ̯bɪbifɪ

PB-C3 beɪ̯bɪbifɪ beɪ̯bɪbifɪ

PB-C4 beɪ̯bɪbifɪ beɪ̯bɪbifɪ

PB-C5 beɪ̯bɪbifɪ̥ beɪ̯bɪbifɪ̥

Deck 

Potatoes

PB-S1 dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s

PB-S2 dɛkɪpotatʊs dɛkɪtpotatʊs

PB-S3 dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s

PB-S4 dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯toɹs

PB-S5 dɛkɪpoteɪ̯tɐs dɛkɪpoteɪ̯toɪ̯s

Quadro 2 – Transcrições fonéticas do português brasileiro
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Restaurantes e bares

Deck 

Potatoes

PB-C1 dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s

PB-C2 dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s

PB-C3 dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯toʊ̯s

PB-C4 dɛkɪpoteɪ̯ɾoʊ̯s dɛkɪpoteɪ̯ɾoʊ̯s

PB-C5 dɛkɪ̥poteɪ̯toʊ̯s dɛkɪ̥poteɪ̯ɾoʊ̯s

Fast Food 

Uai

PB-S1 fɛsʧɪ̥fuʤɪ fɛsʧɪ̥fuʤɪ
PB-S2 fɛsʧɪ̥foʤɪ fɛsʧɪ̥foʤɪ
PB-S3 fɛsʧɪ̥fuʤɪ fɛsʧɪ̥fuʤɪ
PB-S4 fɛsʧɪfuʤɪ fɛsʧɪ̥fuʤɪ
PB-S5 fɛsʧɪfuʤɪ fɛsʧɪfuʤɪ
PB-C1 fɛsʧɪfudɪ fɛsʧɪfudɪ

PB-C2 fɛstɪfudɪ fɛstɪfudɪ

PB-C3 fɛsʧɪfud fɛsʧɪfu dɪ̥

PB-C4 fɛsthɪfuʤɪ fɛsthɪfuʤɪ
PB-C5 fɛsthɪ̥fudhɪ fɛsthɪ̥fudɪ

Fry Chicken PB-S1 fɹɪʧikɪ  fɹɪʧikɪ 
PB-S2 fɾiʃikɪ̥ fɾikʃikɪ
PB-S3 fɹɪthikɪ fɹɪthikɪ 
PB-S4 fɹɪʧikeɪ̯ fɹɪʧikeɪ̯
PB-S5 fɹɪʧikɪ  fɹɪʧikɪ 
PB-C1 fɹaɪ̯ʧikeɪ̯ fɹaɪ̯ʧikeɪ  ̯
PB-C2 fɹaɪ̯ʧikeɪ̯ fɹaɪ̯ʧikeɪ̯
PB-C3 fɹaɪ̯ʧikeɪ̯ fɹaɪ̯ʧikeɪ  ̯
PB-C4 fɹaɪ̯ʧikeɪ ̯ fɹaɪ̯ʧikeɪ̯
PB-C5 fɹaɪ̯ʧike fɹaɪ̯ʧike

Roupas

Darkenhorse 

Roupas

PB-S1 daɹkɪɲɔɹsɪ daɹkɪɲɔɹsɪ
PB-S2 dekiʧɪ̥ dɛkiʧɪ
PB-S3 daɹkeɪ̯hɔɹsɪ̥ dɐɹkeɪ̯hɔɹsɪ̥
PB-S4 daɹkehaʊ̯zɪ daɹkehaʊ̯zɪ

PB-S5 daɹkishoʊ̯zɪ daɹkɪ hoʊ̯zɪ

PB-C1 daɹkehɔɹs daɹkehɔɹsɪ̥
PB-C2 daɹkeɲɔɹsɪ̥ daɹkeɲɔɹsɪ̥
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Nome comercial Pronúncias dos falantes 

do português brasileiro

Realização 1 Realização 2

Roupas

PB-C3 daɹkɪ hɔɹsɪ daɹkɪ hɔɹsɪ
PB-C4 daɹkehɔɹsɪ daɹkehɔɹsɪ
PB-C5 daɹkehɔɹsɪ̥ daɹkehɔɹsɪ̥

Gate 

Seventeen

PB-S1 ɡeɪthɪ̥siviʧ ɪ  ɡeɪthɪ̥sɛveɪ̯ʧ ɪ 
PB-S2 gaʧɪistɛvʧ ɪ  gaʧɪisteʧ ɪ 
PB-S3 ɡeɪ̯tsɛveɪ̯th ɪ  ɡeɪ̯tsɛveɪ̯thɪ
PB-S4 ɡɛtɪsɛveɪ ̯tɪ  ɡɛtɪsɛveɪ  ̯tɪ 
PB-S5 ɡeɪ̯tɪsiʊ̯veɪ ̯thɪ ɡeɪ̯tɪsiʊ̯veɪ̯ʧɪ
PB-C1 ɡeɪtɪ̥sɛveɪ̯th ɪ  ɡeɪtɪ̥sɛveɪ̯th ɪ 
PB-C2 ɡeɪtɪ̥sɛveɪ  ̯tɪ  ɡeɪtɪ̥sɛveɪ ̯tɪ 
PB-C3 ɡeɪtɪsɛveɪ  ̯tɪ  ɡeɪtɪsɛveɪ̯th ɪ 
PB-C4 ɡeɪthɪ̥sɛveɪ  ̯th ɪ  ɡeɪthɪ̥sɛveɪ ̯th ɪ 
PB-C5 ɡeɪtɪ̥sɛveɪ̯ ̯th ɪ  ɡeɪtɪ̥sɛveɪ̯̯th ɪ 

Radical Box 

Street Wear

PB-S1 bɔkzistɾiʧiʊ̯ɛɹ bɔksiztɾiʧiʊ̯ɛɹ
PB-S2 bɔksistɾeʊ̯ɛɹ bɔksistɾeʊ̯eɹ
PB-S3 bukzistɹithɪʊ̯ɛɹ bukzistɹithɪʊ̯ɛɹ
PB-S4 bɔkzistɹitɪʊ̯ɛɹ bɔkzistɾitɪʊ̯ɛɹ
PB-S5 bɔkstɾiʧɪʊ̯ɛɹ bɔksistɾiʧɪʊ̯ɛɹ
PB-C1 bɔkstɹi:thiʊ̯ɛɹ bɔksistɹi:thiʊ̯ɛɹ
PB-C2 bɔkstɹitiʊ̯iɹ bɔkzistɹitiʊ̯iɹ
PB-C3 bɔksistɹiʧiʊ̯ɛɹ bɔksistɹiʧiʊ̯ɛɹ
PB-C4 bɔkɪ̥sistɹi:ʧiʊ̯ɛɹ bɔkɪ̥sistɹi:ʧiʊ̯ɛɹ
PB-C5 bɔksistɹithiʊ̯ɛɹ bɔksistɹithiʊ̯ɛɹ

Teenager 

Moda Jovem

PB-S1 teneɪ̯ʒeɹ teneɪ̯ʒeɹ
PB-S2 tɾɪ̯ɐɡɪ tɾiɡɪ
PB-S3 thineɡeɹ thineɡeɹ
PB-S4 tɹinɛʒeɹ thinaɪ̯ʒeɹ
PB-S5 tineʒɪ̥ tineʒeɹ
PB-C1 tineɪ̯ʒeɹ tineɪ̯ʒeɹ
PB-C2 tineɪ̯ʒeɹ tineɪ̯ʒeɹ
PB-C3 tineɪ̯ʒeɹ tĩneɪ̯ʒeɹ
PB-C4 ti:niʒeɹ ti:niʒeɹ
PB-C5 thineɪ̯ʤeɹ thineɪ̯ʤeɹ
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Quadro 3 – Transcrições fonéticas do português europeu

Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Academias desportivas

All Racquets 

Sports 

PE 1 aɫ ɹɛkɪtspɔɹts aɫɹɛkɐɹtspɔɹts

PE 2 ɔʊ̯ɹɛketspɔɹts ɔʊ̯ɹɛketspɔɹts

PE 3 ɔʊ̯ ɹɛkətspɔɹts ɔʊ̯ ɹɛkətsispɔɹts

PE 4 aɫɹɔketspɔɹts aɫɹaketspɔɹts 

PE 5 ɔʊ̯kɹɛks.ispɔɹthɪ ɔʊ̯kɹɛkspɔɹthɪ

PE 6 ɑɫhakɛtspɔɾts aɫhakɛɹtspɔɾts

Curves PE 1 kɐɹvs kɐɹvs

PE 2 kɐɹvs kɐɹvs

PE 3 kɐɹvs kɐɹvs

PE 4 kɪ̯uɹvs kɐɹvs

PE 5 kuɹvs kuɹvs

PE 6 kɐɾvs kɐɾvs

Power Muscle PE 1 paʊ̯eɹ mɐsoʊ̯ paʊ̯eɹ mɐsoʊ̯

PE 2 paʊ̯eɹmɐsoʊ̯ paʊ̯eɹmɐsoʊ̯

PE 3 paʊ̯eɹ mɐsoʊ̯ paʊ̯eɹ mɐsoʊ̯

PE 4 paʊ̯eɾmɐskoʊ̯ paʊ̯eɾmɐskoʊ̯

PE 5 paʊ̯eɹmusklʊ paʊ̯eɹmuskʊ 

PE 6 paʊ̯eɹmuskoʊ̯ paʊ̯eɹmuskoʊ̯ 

Triathlon PE 1 tɹiatlɐ tɹiatlɐ
PE 2 tɹaɪ̯atlon tɹaɪ̯atlon 

PE 3 tɾiatlõn tɾiatlõn 

PE 4 tɹiotlɔn tɹiotlɔn 

PE 5 tɾetolõ tɾetolõ
PE 6 tɹiallõ tɹiallõ

Automóveis – peças e serviços

Auto Mecânica 

Hot Point

PE 1 ɔthpɔɪ̯th ɔthpɔ ɪ̯th

PE 2 hɔtpo ɪ̯th hɔtpo ɪ̯th

PE 3 ɔthɪ̥poɪ̯thɪ̥ ɔthɪ̥poɪ̯thɪ̥

PE 4 hɔtpɔɪ̯thɪ̥ hɔtpɔɪ̯thɪ̥

PE 5 hɔtpɔɪ̯t hɔtpɔɪ̯thɪ

PE 6 hɔtpoɪ̯thɪ̥ hɔtpoɪ̯thɪ̥
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Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Automóveis – peças e serviços

Auto Peças Speed 

Max

PE 1 ispidmaks ispidmaks

PE 2 ʃpidmɛks ʃpidmɛks

PE 3 spidmaks spidmaks

PE 4 spidmɛks spidmɛks

PE 5 spidmɛks spidmaks

PE 6 spidmaks spidmaks

Car Tech PE 1 kaɾtɛk kaɾtɛk
PE 2 kaɹtɛk kaɹtɛk
PE 3 kaɹtɛkə̥ kaɹtɛkɪ̥
PE 4 kaɾtɛkə̥ kaɾtɛkə̥
PE 5 kaɾtɛkə̥ kaɾtɛkə̥
PE 6 kaɾtekɪ̥ kaɾtekɪ̥

Runner Comércio 

e Serviços

PE 1 ɹɐ neɾ ɹɐneɾ

PE 2 ɹɐ neɾ ɹɐneɾ

PE 3 ɹɐ neɾ ɹɐneɾ

PE 4 ɹɐ neɾ ɹɐneɾ

PE 5 ɹɐ n ɹɐneɹ

PE 6 ɹɐ nֽ ɹɐneɾ

Cabeleireiros e institutos de beleza

Brush Beleza e 

Estética

PE 1 bɹɐʃ bɹɐʃ
PE 2 bɾɐʃ bɾɐʃ
PE 3 bɹɐʃ bɹɐʃ
PE 4 bɹɐʃ bɹɐʃ
PE 5 buʃ̩ buʃ̩

PE 6 bɹɐʃ bɹɐʃ
Cabeleireiro 

Angel’s Hair

PE 1 ɐʤeʊ̯sɛɹ ɐ ʤeʊ̯sɛɹ
PE 2 eʤeʊ̯shɛɹ eʤeʊ̯shɛɹ
PE 3 eʤeʊ̯shɛɹ eʤeʊ̯shɛɹ
PE 4 hɛʤɪ̯eʊ̯shɛɹ hɛʤɪ̯eʊ̯shɛɹ
PE 5 ɛʤeʊ̯hɛɹ ɛʤeʊ̯hɛɹ
PE 6 ɐʤeʊ̯shɛɾ eʒeʊ̯shɛɾ
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Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Cabeleireiros e institutos de beleza

Centro de Beleza 

MC Fashion

PE 1 emisefɛʃən emisifɛʃən

PE 2 ɛmisefɛʃɐ ɛmisefɛʃɐ
PE 3 ɛm̩ sifɛʃɐ ɛm̩ sifɛʃɐ
PE 4 emisifɛʃɐ emisifɛʃɐ
PE 5 ɛmisəfɛʃɪ̯ɐ ɛmisəfɛʃɪ̯ɐ
PE 6 emisifɛʃɐ emisifɛʃɐ

Sunshine Cabelos PE 1 sɐʃaɪ̯nֽ sɐʃaɪ̯nֽ
PE 2 sɐʃaɪ̯nֽ sɐʃaɪ̯nֽ
PE 3 sɐʃaɪ̯n sɐʃaɪ̯n
PE 4 sɐʧaɪ̯n sɐʧaɪ̯n

PE 5 sɐʧaɪ̯nֽ sɐʧaɪ̯nֽ

PE 6 sɐֽnʃaɪ̯nɪ sɐֽnʃaɪ̯nɪ
Hotéis e motéis

Blue Moon Drive 

In

PE 1 blumudhɹaɪ̯vĩ blumudhɹaɪ̯vĩ
PE 2 blumudhɹaɪ̯vĩ blumudhɹaɪ̯vĩ
PE 3 blumundɹaɪ̯vĩֽn blumundɹaɪ̯vĩֽn
PE 4 blumudhɹaɪ̯vĩ blumudhɹaɪ̯vĩ
PE 5 blumudɹaɪ̯vi blumudɹaɪ̯vi
PE 6 blumundhɹaɪ̯vĩ blumundhɹaɪ̯vĩ

Leon Park PE 1 leənpaɾkə leənpaɾkə

PE 2 lionpaɹk lionpaɹk

PE 3 liɐnpaɹkɪ̥ liɐnpaɹkɪ̥ 

PE 4 liɐ paɹk liɐpaɹk

PE 5 lonpaɹk lonpaɹk

PE 6 laɪ̯ɐnpaɾkɪ̥ laɪ̯ɐ npaɾkɪ̥

Libertway Motel PE 1 libeɾthʊ̯eɪ̯motɛl libeɾthʊ̯eɪ̯motɛl
PE 2 libeɹthiʊ̯eɪ̯motɛl libeɹthʊ̯eɪ̯motɛl
PE 3 libeɹthɪ̥hʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹthɪ̥hʊ̯eɪ̯motɛʊ̯
PE 4 libeɹtʊ̯eɪ̯motɛʊ̯ libeɹtʊ̯eɪ̯motɛʊ̯

PE 5 laɪ̯bəɹiʊ̯eɪ̯mɔtɛʊ̯ laɪ̯beɹthiʊ̯eɪ̯ɔtɛʊ̯

PE 6 libeɹtiʊ̯eɪ̯mɔtɛʊ̯ libeɹtiʊ̯eɪ̯ɔtɛʊ̯
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Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Hotéis e motéis

Quality Resort 

Centro de 

Convenções

PE 1 kʊ̯alithɪ̥ɹizɔɾtɪ kʊ̯alithɪ̥ɹizɔɾtɪ
PE 2 kʊ̯alithɪɹizɔɹt kʊ̯ɛlitɪhiɹɔɹt
PE 3 kʊ̯alithɪ̥hezɔɾthɪ̥ kʊ̯alithɪ̥hezɔɾthɪ̥

PE 4 kʊ̯alitɪɹizɔɹt kʊ̯alitɪɹizɔɹt
PE 5 kʊ̯əlitɪɹisɔɹs kʊ̯əlitɪɹisɔɹ
PE 6 kʊ̯alitɪɹizɔɾt kʊ̯alitɪɹizɔɾt

Informática

Bytecenter PE 1 baɪ̯tseteɹ baɪ̯tseteɹ

PE 2 baɪ̯tseteɹ baɪ̯tseteɹ

PE 3 baɪ̯tseteɾ baɪ̯tse teɾ

PE 4 baɪ̯tseteɹ baɪ̯tseteɹ

PE 5 bitseteɾ bitseteɾ

PE 6 baɪ̯tseteɾ baɪ̯tseteɾ

Cyber Flash 

Informática

PE 1 aɪ̯beɾflɛʃɪ̥ saɪ̯beɾflɛʃɪ̥

PE 2 aɪ̯beɹflɛʃ saɪ̯beɹflɛʃ

PE 3 aɪ̯beɾflɛʃ saɪ̯beɾflɛʃ

PE 4 aɪ̯beɾflɛʃ saɪ̯beɾflɛʃ

PE 5 aɪ̯beɾflɛʃ saɪ̯beɾflɛʃ

PE 6 aɪ̯beɾflɛʃ saɪ̯beɾflɛʃ 

Hacker Wars 

Informática

PE 1 ɛkeɹʊ̯ɔɹs ɛkeɹʊ̯ɔɹs
PE 2 hɛkeɹʊ̯ɔɹs hɛkeɹʊ̯ɔɹs
PE 3 akeɾʊ̯ɔɹs akeɾʊ̯ɔɹs
PE 4 akeɹʊ̯ɔɹs hakeɹʊ̯ɔɹs
PE 5 akteɹʊ̯ɔɹs akeɹʊ̯ɔɹs
PE 6 haʊ̯keɾʊ̯ɔɾs ʊ̯aʊ̯keɾsʊ̯ɔɾs

Upgrade PE 1 ɐpɡɹeɪ̯dhɪ̥ ɐpɡɹeɪ̯dhɪ̥

PE 2 ɐpɡɹeɪ̯d ɐpɡɹeɪ̯d
PE 3 ɐpɡɹeɪ̯d ɐpɡɹeɪ̯d
PE 4 hɐpɡɹeɪ̯dɪ̥ hɐpɡɹeɪ̯dɪ̥
PE 5 ɐpɡɹeɪ̯d ɐpɡɹeɪ̯d
PE 6 ɐpɡɹeɪ̯dhɪ̥ ɐpɡɹeɪ̯dhɪ̥
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Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Lavanderias

Bag Clean 

Comercial

PE 1 baɡkl ɪ  baɡkl ɪ 
PE 2 bɛɡkl ɪ  bɛɡkl ɪ 
PE 3 baɡkl ɪ n baɡkl ɪ n 

PE 4 bɛɡkl ɪ  bɛɡkl ɪ 
PE 5 bɐklɪneɾ bɐklɪneɾ

PE 6 bɛɡkl ɪ ֽn bɛɡkl ɪ ֽn
Dry & Wet 

Lavanderia

PE 1 dhɹaɪ̯əֽnʊ̯ɛt dhɹaɪ̯əֽnʊ̯ɛt
PE 2 dhɹaɪ̯enuɛt dhɹaɪ̯enuɛt

PE 3 dhɹaɪ̯edʊ̯ɛt dhɹaɪ̯e nʊ̯ɛt 

PE 4 dhɹaɪ̯edʊ̯et dhɹaɪ̯edʊ̯et

PE 5 dɹaɪ̯edʊ̯ɛt dɹaɪ̯edʊ̯ɛt

PE 6 dɹaɪ̯edʊ̯ɛthɪ̥ dɹaɪ̯edʊ̯ɛthɪ̥

Lavanderia Blue 

Wash

PE 1 bluʊ̯ɔʃ bluʊ̯ɔʃ
PE 2 bluʊ̯ɔʃ bl uʊ̯ɔʃ
PE 3 bluʊ̯ɔʃ̩ bluʊ̯ɔʃ̩ 
PE 4 bluɔʃɪ̥ bluɔʃɪ̥

PE 5 bluʊ̯ɔʃ bluʊ̯ɔʃ
PE 6 bluɔʃ bluɔʃ

New Laundry 

Lavanderia

PE 1 niʊ̯lɐdhɹɪ̥ niʊ̯lɐdhɹɪ̥

PE 2 niʊ̯lɔʊ̯dɹɪ niʊ̯lɔʊ̯dɹɪ
PE 3 niʊ̯lɔdhɹɪ niʊ̯lɔdhɹɪ

PE 4 niʊ̯lɐdhɹɪ niʊ̯lɐdhɹɪ

PE 5 niʊ̯lɐdɹɪ niʊ̯lɐdɹɪ
PE 6 niʊ̯lɐdhɹɪ niʊ̯lɐdhɹɪ

Móveis

Móveis Free 

House

PE 1 fɹiaʊ̯z̩ fɹiaʊ̯z̩ 

PE 2 fɹihaʊ̯s fɹihaʊ̯s

PE 3 fɹihaʊ̯z̩ fɹihaʊ̯z̩ 

PE 4 fɹihaʊ̯z̩ fɹihaʊ̯z̩ 

PE 5 fɹihaʊ̯z̩ fɹihaʊ̯z̩ 

PE 6 fɹi:haʊ̯z̩ fɹi:haʊ̯z̩ 
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Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Móveis

Requinte Design PE 1 dizaɪ̯nz̩ dizaɪ̯z̩ 

PE 2 dizaɪ̯z̩ dizaɪ̯z̩ 

PE 3 dizaɪ̯z̩ dizaɪ̯z̩ 
PE 4 dizaɪ̯z̩ dizaɪ̯z̩ 
PE 5 dizaɪ̯z̩ dizaɪ̯z̩ 
PE 6 dizaɪ̯z̩ dizaɪ̯z̩ 

Recliners PE 1 heklaɪ̯neɾs heklaɪ̯neɾs

PE 2 ɹeklaɪ̯neɹs ɹeklaɪ̯neɹs

PE 3 hiklaɪ̯neɹs hiklaɪ̯neɹs

PE 4 ɹiklaɪ̯neɹs ɹiklaɪ̯neɹs

PE 5 hiklaɪ̯ns hiklaɪ̯ns

PE 6 ɹiklineɾs ɹiklineɾs

Woodland Móveis PE 1 ʊ̯udilɐd ʊ̯udilɐd
PE 2 ʊ̯udilɐd ʊ̯udilɐd
PE 3 ʊ̯udlɐdɪ̥ ʊ̯udlɐdɪ̥
PE 4 ʊ̯udlɐd ʊ̯udlɐd
PE 5 ʊ̯udlɐd ʊ̯udlɐd
PE 6 ʊ̯udled ʊ̯udled

Padarias e confeitarias

Band Pães PE 1 bɛdɪ bɛdɪ

PE 2 bãdɪ bãdɪ

PE 3 bãd bãd

PE 4 bɐ d bɐd
PE 5 bɹed bɐd
PE 6 bɛd bed

City Pão PE 1 sithɪ sithɪ

PE 2 sitɪ sitɪ

PE 3 sitɪ sitɪ

PE 4 sitɪ sitɪ

PE 5 sitɪ sitɪ

PE 6 sitɪ sitɪ
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Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Padarias e confeitarias

Mister Cook PE 1 misteɾkuk̩ misteɹkuk̩

PE 2 miseɹkʊk miseɹkʊk

PE 3 misteɹkukə̥ misteɹkukə̥

PE 4 misteɹkukh misteɹkukh

PE 5 misteɾkuk misteɾkuk

PE 6 misteɾkukɪ misteɾkukɪ

Pit Stop do Lê – 

Padaria

PE 1 pitstɔp pitstɔp

PE 2 pithistɔp pithistɔp

PE 3 pitstɔpɪ̥ pitstɔpɪ̥

PE 4 pistɔp pitstɔp

PE 5 pitʃɔp pit stɔp

PE 6 pitstɔpə̥ pitstɔpə̥

Restaurantes e bares

Churrascaria Baby 

Beef

PE 1 beɪ̯bəbɪ:f beɪ̯bəbɪ:f
PE 2 beɪ̯bɪbif beɪ̯bɪbif

PE 3 beɪ̯bɪbif beɪ̯bɪbif

PE 4 beɪ̯bɪbif beɪ̯bɪbif

PE 5 beɪ̯bɪbif beɪ̯bɪbif

PE 6 beɪ̯bɪbɪf beɪ̯bɪbɪf
Deck Potatoes PE 1 dɛkpoteɪ̯toʊ̯s dɛkpoteɪ̯toʊ̯s

PE 2 dɛkpoteɪ̯ɾoʊ̯s dɛkpoteɪ̯ɾoʊ̯s

PE 3 dɛkpoteɪ̯toʊ̯s dɛkpoteɪ̯toʊ̯s

PE 4 dɛkpoteɪ̯toʊ̯s dɛkpoteɪ̯toʊ̯s

PE 5 dɛkpoteɪ̯toʊ̯s dɛkpoteɪ̯toʊ̯s

PE 6 dɛkə̥poteɪ̯toʊ̯s dɛkpoteɪ̯toʊ̯s

Fast Food Uai PE 1 fɛsthɪfud fɛsthɪfud

PE 2 fɛsfud fɛsfud

PE 3 fastfud fastfud

PE 4 fɛstfud fɛstfud

PE 5 fastfud fastfud

PE 6 fasthɪ̥fudhɪ̥ fasthɪ̥fudhɪ̥

Quadro 3 – Transcrições fonéticas do português europeu

Continua

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   146Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   146 31/12/2015   15:03:1531/12/2015   15:03:15



O USO DO INGLÊS EM CONTEXTO COMERCIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL  147

Nome comercial

Pronúncias dos falantes 

do português europeu

Realização 1 Realização 2

Restaurantes e bares

Fry Chicken PE 1 fɹaɪ̯ʧike fɹaɪ̯ʧike
PE 2 fɹaɪ̯ʧike fɹaɪ̯ʧike
PE 3 fɹaɪ̯ʧiken fɹaɪ̯ʧiken
PE 4 fɹaɪ̯ʃikɐ fɹaɪ̯ʃikɐ
PE 5 fɹikʃike fɹikʃike
PE 6 fɹaɪ̯ʧike fɹaɪ̯ʧike

Roupas

Darkenhorse 

Roupas

PE 1 daɹkhɔɹsɪ̥ daɹkhɔɹsɪ̥
PE 2 daɹkenhɔɹsɪ̥ daɹke nhɔɹsɪ̥
PE 3 daɹkenhɔɹs daɹkenhɔɹs
PE 4 daɹkhaʊ̯z̩ daɹkhaʊ̯z̩

PE 5 daɹkehaʊ̯zɪ̥ daɹkehaʊ̯zɪ̥

PE 6 dɹakhɔɾsɪ̥s daɾkhɔɾsɪ̥
Gate Seventeen PE 1 ɡeɪtsɛvetɪnֽ ɡeɪtsɛvetɪnֽ

PE 2 ɡeɪtsɛve ̯tɪ ɡeɪtsɛve ̯tɪ
PE 3 ɡeɪ̯tsɛvetɪ n ɡeɪ̯tsɛvetɪ n
PE 4 ɡeɪ̯tsɛvetɪ ֽn ɡeɪ̯tsɛvetɪ ֽn
PE 5 ɡeɪ̯tsɛvetĩ ɡeɪ̯tsɛvetĩ
PE 6 ɡeɪ̯tsɛvetɪ n ɡeɪ̯tsɛvetɪ n

Radical Box Street 

Wear

PE 1 bɔkstɹitʊ̯ɛɹ bɔkstɹitʊ̯ɛɹ
PE 2 bɔkstɹitʊ̯ɛɹ bɔkstɹitʊ̯ɛɹ
PE 3 bɔkstɹithʊ̯ɛɹ bɔkstɹithʊ̯ɛɹ 
PE 4 bɔkstɹitʊ̯ɛɹ bɔkstɹitʊ̯ɛɹ
PE 5 bɔkstɹitʊ̯ɛɾ bɔkstɹitʊ̯ɛɾ
PE 6 bɔkssthɹithʊ̯eɹ bɔkssthɹithʊ̯eɹ

Teenager Moda 

Jovem

PE 1 thineɪ̯ʤeɹ thineɪ̯ʤeɹ

PE 2 thineɪ̯ʤeɹ thineɪ̯ʤeɹ

PE 3 tineɪ̯ʤeɹ tineɪ̯ʤeɹ

PE 4 tineʤeɹ tineʤeɹ

PE 5 tineɪ̯ʒɪ̥ tineɪ̯ʒɪ̥

PE 6 tineɪ̯ʤeɾ tineɪ̯ʤeɾ
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Adaptações segmentais

As adaptações segmentais ocorrem por imposições do siste-

ma fonológico da língua materna, que fazem que aprendizes de 

língua estrangeira (ou pessoas que precisam, por algum motivo, 

pronunciar palavras de línguas estrangeiras em determinados con-

textos) tenham dificuldade de pronunciar certos sons (segmentos) 

não existentes no sistema sonoro de sua língua materna. Assim, 

os falantes procuram em seu inventário fonológico os sons que 

mais se aproximam dos sons da língua estrangeira que desejam 

pronunciar. 

As adaptações segmentais foram verificadas na nossa pesquisa 

quando, em português brasileiro ou europeu, determinado som, 

consonantal ou vocálico, do inglês americano não ocorreu com fun-

ção distintiva, o que fez os falantes dessas variedades do português 

buscarem, inconscientemente, em seu inventário de sons, aquele 

que mais se aproximasse do som da língua inglesa. 

Adaptações segmentais envolvendo sons vocálicos no 
português brasileiro e no europeu

Cagliari (2007) afirma que, de modo geral, as vogais se diferen-

ciam das consoantes por apresentarem qualidade acústica específi-

ca, forma de articulação própria e pelo papel que desempenham na 

constituição das sílabas. Massini-Cagliari e Cagliari (2006) escla-

recem que, “na produção dos sons vocálicos, os articuladores orais 

encontram-se de tal modo abertos que a corrente de ar, ao passar 

centralmente pela cavidade oral, não encontrando obstáculos, não 

produz fricção” (p.127). Com relação ao português brasileiro, o 

estudo de Câmara Jr. (2004[1970]) atesta que existem sete fonemas 

vocálicos em posição tônica, como podemos observar no Quadro 

4 a seguir (exemplos: l[a]ta, d[e]do, d[ɛ]do, f[i]co, t[o]co, t[ɔ]co e 

l[u]to). Essas vogais se reduzem a cinco, como mostra o Quadro 5, 

com uma variante posicional [ɐ] diante de consoante nasal na sílaba 

seguinte.
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Quadro 4 – Vogais do português brasileiro em posição tônica 

altas /u/ /i/

médias /o/ /e/ 2o grau

médias /ɔ/ /ɛ/ 1o grau

baixa /a/

posteriores central anteriores

Fonte: Câmara Jr. (2004[1970], p.43).

Quadro 5 – Vogais do português brasileiro em po-

sição tônica diante de nasal 

altas /i/ /u/

médias /e/ /o/

baixa /a/

anteriores central posteriores

Fonte: Câmara Jr. (2004 [1970], p.43).

Para Câmara Jr. (2004[1970]), “a língua portuguesa se caracte-

riza, entre as línguas românicas, por uma emissão nasal das vogais 

muitas vezes” (p.46). O autor acredita que não existam vogais na-

sais em português. A sua hipótese é que existe um segmento nasal 

não completamente especificado após algumas vogais (por isso 

propõe a representação como arquifonema nasal /N/), o que torna 

as vogais nasalizadas na sua realização fonética. De acordo com o 

linguista, no português brasileiro há a nasalidade fonológica, que 

distingue palavras, como “cinto”/“cito” e “junta”/“juta”, e tam-

bém um processo de nasalização, ou seja, uma pronúncia levemente 

nasal das vogais, a qual pode ocorrer (ou não) em palavras como 

“ano” e “tema”.

Segundo Cagliari (2007), as vogais nasalizadas do português 

brasileiro possuem “qualidades vocálicas básicas semelhantes às 

das vogais orais correspondentes” (p.64), como podemos ver no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Vogais orais e suas correspondentes nasalizadas 

Vogais orais Vogais nasalizadas correspondentes

[i] vi [vi] [ĩ] vim [vĩɲ]

[e] vê [ve] [e] vem [veɲ]

[u] tatu [tatu] [u] atum [atuɲ]

[o] robô [xobo] [õ] bom [boɲ]

[a] casa [kaza] [ɐ ã] cama [kɐma]
Fonte: Cagliari (2007, p.64).

Já na posição pretônica ocorre a neutralização das vogais médias 

de primeiro e segundo graus, que ocasiona a perda das distinções 

entre as vogais /e/ , /ɛ/ e as vogais /o/ , /ɔ/, de modo análogo às 

vogais tônicas seguidas de arquifonema nasal, como podemos ver 

no Quadro 7. 

Quadro 7 – Vogais do português brasileiro em po-

sição pretônica

altas /i/ /u/

médias /e/ /o/

baixa /a/

anteriores central posteriores

Fonte: Câmara Jr. (2004[1970], p.44).

Desse modo, em raízes que contêm uma vogal média–baixa 

no radical, ao receberem um sufixo que desloca essa vogal para a 

posição pretônica, a realização dela passa a média–alta, como em 

f[ɛ]sta/f[e]stança.6 Pode ocorrer ainda variação entre /e/ , /i/ e 

/o/ , /u/, devido ao processo de harmonia vocálica, através do qual 

as vogais médias pretônicas assimilam7 a altura da vogal alta da 

 6 Silva (2005) discute o caso das palavras derivadas pelos sufixos -mente, -inh, 

ou -issim, que mantêm a pronúncia [ɔ] e [ɛ], em posição pretônica, quando o 

radical apresenta vogais de mesma natureza. Esses são os casos dos vocábulos 

s[ɛ]ria e m[ɔ]le, que conservam a pronúncia da média–baixa em seus derivados 

s[ɛ]ríssima e m[ɔ]linho em qualquer variedade do português brasileiro.

 7 De acordo com Cagliari (2007), o processo de assimilação está relacionado à 

redução de trabalho articulatório, ou seja, “tal redução significa que um seg-

mento deixa de usar uma propriedade fonética que tinha e passa a usar uma 

propriedade fonética diferente, própria de seu vizinho” (p.124).
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sílaba imediatamente seguinte, como em p[e]pino/p[i]pino e c[o]

ruja/c[u]ruja (exemplos retirados de Batisti e Vieira (2005[1996]). 

Câmara Jr. (2004[1970]) explica que, em contexto de hiato com /a/ 

tônico, pode ocorrer oscilação semelhante com [e] e [o] pretônicos, 

situação em que se realizam como vogais altas anterior e posterior, 

respectivamente, como ocorre nos verbos “passear” ([pasiar]) e 

“voar” ([vuar]). 

Em posição postônica não final, segundo Câmara Jr., o número 

de possibilidades é ainda mais reduzido, pois há a neutralização 

entre as vogais posteriores /o/ e /u/ na realização de palavras como 

“côm[u]da” e “abób[u]ra” (Quadro 8).

Quadro 8 – Vogais do português brasileiro em po-

sição postônica não final 

altas /i/ /u/

médias /e/ –

baixa /a/

anteriores central posteriores

Fonte: Câmara Jr. (2004[1970], p.44).

Por fim, na posição de maior atonicidade da sílaba, ou seja, na 

postônica final (Quadro 9), o triângulo das vogais fica restrito a 

apenas três segmentos. Isso acontece porque há neutralização entre 

as médias e as altas, com vantagem para as altas, uma vez que so-

mente estas, ao lado de /a/, ocorrem na posição átona final. Pode-

mos observar esse fenômeno, por exemplo, nas palavras “mat[a]”, 

“mat[i]”, “mat[u]” (exemplos retirados de Batista; Vieira, op. cit.).

Quadro 9 – Vogais do português brasileiro em po-

sição postônica final 

altas /i/ /u/

baixa /a/

anteriores central posteriores

Fonte: Câmara Jr. (2004[1970], p.44).
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Mateus e D’Andrade (2000) distinguem as vogais tônicas e áto-

nas do português europeu8 salientando a relação existente entre 

qualidade vocálica e acento nessa variedade. Segundo os autores, 

“vowel quality is significantly more independent from word-stress 

in BP than in EP” (p.17) [a qualidade vocálica é muito mais inde-

pendente do acento em PB do que em PE] (tradução nossa). Esse 

fato ocasiona diferenças consideráveis no nível fonético, quando se 

trata do sistema átono, entre o português brasileiro e o europeu. As 

diferenças entre as duas variedades são mais evidentes nas posições 

átonas não finais, como podemos observar nos quadros 10, 11, 12, 

13. Já as consoantes nasais são as mesmas nas duas variedades.

Quadro 10 – Diferenças entre vogais tônicas no português brasileiro e no europeu 

Ortografia Português brasileiro Português europeu

telha [téʎɐ] [tɐ́ʎɐ]

lei [léj] [lɐ́j]

Fonte: adaptado de Mateus; D’Andrade (2000, p.17).

Quadro 11 – Diferenças entre vogais átonas não finais (antes da sílaba tônica) no 

português brasileiro e no europeu 

Ortografia Português brasileiro Português europeu

morar [moɾáɾ] [muɾáɾ]

pagar [pagáɾ] [pɐgaɾ]

pegar [pegáɾ] [pɨgáɾ]*

Fonte: adaptado de Mateus; D’Andrade (2000, p.18).

* Em português europeu, a vogal átona [ɨ] é normalmente apagada na fala coloquial (como na 

palavra “dever” [dvéɾ]). O [u] átono em final de palavra também pode ser apagado (como em 

bato [bát]), mas não é um fenômeno tão comum quanto o apagamento da vogal [ɨ].

Quadro 12 – Diferenças entre vogais átonas não finais (posição depois da sílaba 

tônica) no português brasileiro e no europeu 

Ortografia Português brasileiro Português europeu

ágape [ágapi] [ágɐpɨ]

cérebro [sέɾebɾu] [sέɾɨbɾu]

Fonte: adaptado de Mateus; D’Andrade (2000, p.18).

 8 A variedade do português europeu descrita pelos autores – que denominam de 

“standard European Portuguese” – é a variedade falada na região de Lisboa.

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   152Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   152 31/12/2015   15:03:1531/12/2015   15:03:15



O USO DO INGLÊS EM CONTEXTO COMERCIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL  153

Quadro 13 – Diferenças entre vogais átonas finais no português brasileiro e no 

europeu 

Ortografia Português brasileiro Português europeu

jure (subjuntivo de jurar) [ʒúɾi] [ʒúɾɨ]
Fonte: adaptado de Mateus; D’Andrade (2000, p.18).

Em relação às realizações fonéticas das vogais do português 

europeu, Mateus et al. (1990) afirmam que, em posição tônica, 

encontram-se as vogais [i] , [e] , [ɛ] , [a] , [ɐ] , [ɔ] , [o] , [u] , [ĩ], [e], 

[ɐ ] , [õ] , [u ]; em posição pretônica, ocorrem as mesmas vogais9 e 

ainda [ə]; e, em posição postônica e final, encontram-se apenas [i] , 

[ə] , [ɐ] , [u], sendo que [i] nunca ocorre no final de palavra. As 

autoras explicam que, no português, há vogais que se neutralizam 

em posição não acentuada, como [e] , [ɛ] , [i], que se reduzem, no 

dialeto padrão europeu, a [ə] em final de palavra, mas na variedade 

brasileira ocorre apenas [i] nessa posição.

Já com relação ao inventário de vogais do inglês americano, va-

riedade adotada na nossa pesquisa, Ladefoged e Johnson (2011) ex-

plicam que, por não haver uma forma precisa de descrever alguma 

variedade do inglês, e por conta dos vários dialetos que divergem 

entre si, as vogais podem ser transcritas de maneiras diferentes. 

Acrescentam que “the set of symbols used depends on the rea-

son for making the transcription” (p.85) [o conjunto de símbolos 

usados depende do objetivo da transcrição] (tradução nossa). Se 

a intenção for reduzir o número de símbolos, então, pares como 

sheep e ship, que diferem em duração, serão transcritos como [ʃi:p] 

e [ʃip], respectivamente, distinguindo-se apenas com a marca de 

duração [:]. Com esse tipo de transcrição, restringe-se o número 

 9 Segundo as autoras, nessa posição, “as vogais [e], [ɛ], [a], [ɔ] e [o] ou estão 

seguidas de semivogal ([fewdál]), ou resultam historicamente da fusão de duas 

vogais ([mɛziɲɐ], [kɔrádɐ], [maziɲɐ]), ou ainda [...] são seguidas por [l] final 

de sílaba ([vɔltár], [saltar]) e [l] e [r] final de palavra ([ɐsúkar], [təmívɛl])” 

(Mateus et al., 1990, p.307).
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de símbolos, ficando para o leitor lembrar que esse par de vogais 

se diferencia também em qualidade. Outra opção de transcrição 

seria considerar tanto a qualidade vocálica quanto a duração, como 

em [ʃi:p] e [ʃɪp] (padrão usado neste livro), que, para os autores, é o 

melhor modelo, embora em seu livro tenham omitido o [:] em suas 

transcrições. O Quadro 14 mostra as vogais presentes no inglês 

norte-americano e no inglês britânico, evidenciando que há pouca 

diferença entre as duas variedades nesse contexto.

Quadro 14 – Vogais do inglês 

Norte-

americano

Britânico

i I heed he bead heat keyed

ɪ ɪ hid bid hit kid

eɪ eɪ hayed hay bayed hate cade

ɛ ɛ head bed

Æ Æ had bad hat cad

ɑ ɑ hard bard heart card

ɑ ɒ hod bod hot cod

ɔ ɔ hawed haw bawd cawed

ʊ ʊ hood could

oʊ əʊ hoed hoe bode code

u u who’d who booed hoot cooed

ʌ ʌ hudd bud hut cud

ɝ ɜ herd her bird hurt curd

aɪ aɪ hide high bide height

aʊ aʊ how bowed cowed

ɔɪ ɔɪ (a)hoy boyd

ɪr ɪə here beard

ɛr ɛə hair bared cared

aɪr aə hired hire

Note also:

ju ju hued hue bude cued

Fonte: Ladefoged; Johnson (2011, p.39).
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Para os autores, existem alguns bons livros e dicionários de re-

ferência que podem ajudar estudantes e outros interessados na pro-

núncia das variedades do inglês. Uma das obras citadas por ele é o 

Longman Pronunciation Dictionary, de John Wells, que consideram 

a principal autoridade em inglês contemporâneo nas variedades 

britânica e americana e em suas variantes. Esse dicionário, que 

apresenta a pronúncia nessas duas variedades da língua inglesa, foi 

utilizado como referência para as nossas análises neste livro. Apre-

sentamos no Quadro 15 o inventário de vogais e ditongos do inglês 

americano elencadas no dicionário.

Quadro 15 – Inventário das vo-

gais do inglês americano apre-

sentadas no Longman Pronuncia-

tion Dictionary 

/ɪ/ kit

/e/* dress

/æ/ bad

/ʌ/ love

/ʊ/ put

/i:/ sea

/eɪ/ day

/aɪ/ try

/ɔɪ/ boy

/u:/ blue

/oʊ/ show

/aʊ/ now

/ɑ:/ start

/ɔ:/ law

/ɝ:/ nurse

/i/ happy

/ə/ about

/u/ situation

Fonte: Wells (2008, p.XXXIV).

* Optamos por transcrever esse som 

de acordo com o IPA, usando o sím-

bolo [ɛ].
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Como veremos a seguir, falantes do português brasileiro e do 

europeu têm dificuldade em reproduzir fielmente o timbre de algu-

mas vogais específicas do inglês, por causa da ausência desse som 

como opositivo a outro no componente fonológico do português. 

Encontramos adaptações envolvendo os seguintes sons vocálicos: 

/ɝ:/ , /ʌ/ , /æ/ , /ɑ:/ , /ɪ/ , /ə/.

/ɝ:/

O som [ɝ:], que não existe nos inventários de sons do português, 

de acordo com Ladefoged e Johnson (2011) é uma vogal central 

média, não arredondada, longa, como [ɜ:], cuja configuração de 

traços é [+ open 2] [- cor] e [- dors] (Cagliari, 1999a), com adição 

do rotacismo10 (por isso é chamada muitas vezes de vogal retro-

flexa) que ocorre no inglês americano.11 Os autores explicam que 

o rotacismo nem sempre é evidente no começo da vogal, por isso 

algo da qualidade vocálica dela sem rotacismo permanece, mas, em 

palavras como sir e herd, a vogal é inteiramente retroflexa, por isso o 

símbolo [ɝ:] é preferível a [ɜɹ] (eles usam [ɝ] em seu trabalho). 

Segundo Silva (2012), essa vogal costuma ser denominada 

r-vowel, porque ocorre sempre seguida de um <r> ortográfico. De 

acordo com a autora, os fonemas /ɜ:/ e /ʌ/ possuem características 

muito próximas, mas a vogal [ʌ] ocorre sempre seguida de consoan-

te diferente de [ɹ]. Na nossa pesquisa, submetemos a palavra curves, 

que originalmente contém esse som vocálico retroflexo em inglês 

americano, à pronúncia dos falantes do português brasileiro e do 

 10 De acordo com Silva (2011), rotacismo é “um fenômeno fonológico relacio-

nado com a realização fonética de um som rótico em substituição a um som 

lateral ou vice-versa. No português, o rotacismo ocorre, por exemplo, quando 

há substituição da líquida lateral [l] pela vibrante simples [ɾ]. Por exemplo, em 

casos de rotacismo a palavra ‘blusa’ é pronunciada como [ˈbɾuza]” (p.197).

 11 Segundo Wells (2008), em inglês britânico essa vogal não ocorre com rota-

cismo, por isso, no seu dicionário, encontramos o símbolo [ɝ] para o inglês 

americano e [ɜ] para o inglês britânico. 
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europeu, e apenas um falante do português brasileiro que estuda 

inglês reproduziu esse som.

Como podemos ver no Exemplo 2 a seguir, os falantes do por-

tuguês brasileiro que não estudam inglês (PB-S) trocaram esse som 

pela vogal do português [ɐ], cuja configuração de traços [+ open 2] 

[- cor] [- dor] [- lab] (Cagliari, 1999a) é a mais próxima da vogal 

[ɝ:], e por [u]. Os falantes do português brasileiro que estudam 

inglês (PB-C) também fizeram essa troca, sendo que uma pessoa 

trocou a vogal pelo ditongo [ɪ̯u]. Os falantes do português europeu 

fizeram as mesmas trocas.

Exemplo 2

Curves

IA [kɝːvz]

PB-S [kɐɹvɪs] / [kuɹvɪs]

PB-C [kɐɹvɪs] / [kuɹvɪs] / [kɪ̯uɹvɪ̥s]

PE [kɐɹvs] / [kuɹvs]/ [kɪ̯uɹvs]

Observação: os sons analisados em cada exemplo aparecem 

sublinhados.

Segundo Cagliari (2007), a vogal central média–baixa não arre-

dondada [ɐ] ocorre em português brasileiro somente quando segui-

da de nasal e, em geral, é nasalizada. No entanto, essa vogal ocorreu 

nesse caso, sem nasalização, antes da consoante retroflexa alveolar 

vozeada [ɹ], ou seja, em contexto diferente do que costuma ocorrer 

nessa variedade. No português europeu, essa vogal pode ocorrer 

na sílaba tônica (ver Quadro 11). Já a pronúncia [kuɹvɪs] certa-

mente recebe influência da grafia, pois a letra <u>, em português, 

é sempre interpretada como [u]. A pronúncia [kɪ̯uɹvɪ̥s], realizada 

por um falante do português brasileiro que estuda inglês e por um 

falante do português europeu, com certeza foi influenciada pelos 

conhecimentos que esses falantes já possuem do padrão ortográfico 

do inglês, em analogia com palavras do inglês, como cute ([kjuːt]). 
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//

O som [ʌ], vogal central média–baixa não arredondada, breve, 

tem esta configuração de traços: [+ open 2] [- cor] [+ dor] (Cagliari, 

1999a) e é próximo do som [ɝː], mas difere deste sobretudo por não 

ser retroflexo. Possui as mesmas características do schwa, mas, dife-

rentemente deste, é tônico. Esse som não existe em português como 

um fonema distintivo. Na nossa pesquisa, também foi substituído 

por [ɐ], que é o som do português cuja configuração de traços é a 

mais próxima de [ʌ], e por [u], por influência da ortografia. Quando 

ocorrem antes de consoante nasal, essas vogais recebem o traço [+ 

nasal] da consoante, sendo realizadas como [ɐ] e [u]. Apenas um fa-

lante do português brasileiro que estuda inglês reproduziu esse som.

Exemplo 3 

Brush

IA [bɹʌʃ]
PB-S [bɾɐʃ̩] / [bɾuʃɪ̥]
PB-C [bɹɐʃɪ / [bɹʌʃ]
PE [bɹɐʃ] [buʃ̩]

Exemplo 4 

Sunshine

IA [sʌnʃaɪ̯n]

PB-S [suʃaɪ̯nɪ]/ [sɐʃaɪ̯nɪ]
PB-C [sɐʃaɪ̯nɪ] 

PE [sɐʃaɪֽ̯n]

/:/

O fonema /ɑ:/, vogal posterior baixa, [+ open 1] [+ dor] (Ca-

gliari, 1999a), não existe no sistema de vogais do português, embo-

ra seja um fone possível em alguns contextos específicos (como no 
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ditongo “maus”, diante de semivogal alta posterior). No nome Pit 

Stop, todos os falantes que participaram da nossa pesquisa utiliza-

ram o som do [ɔ] (vogal posterior média–baixa, [+ open 2] [+ dors] – 

Cagliari, 1999a) no seu lugar, por ser o fonema mais próximo no 

sistema do português e também por influência da ortografia. 

Exemplo 5 

Pit Stop

IA [pɪtstɑːp]

PB-S [pitstɔpɪ] 

PB-C [pitistɔpɪ]
PE [pitstɔpə̥]

Já na palavra All, do nome comercial All Racquets Sports, esse 

som foi realizado pelos falantes do português brasileiro que não es-

tudam inglês, na maioria das vezes, como o fonema /a/, provavel-

mente por influência da ortografia. Já os falantes dessa variedade 

que estudam inglês realizaram somente o fonema /ɔ/. Entre os 

falantes do português europeu, três realizaram esse fonema como 

[ɔ] e os outros três, como [a]. Um deles, na segunda realização, pro-

nunciou o som [ɑ], como podemos observar no Exemplo 6. 

Exemplo 6

All Racquets Sports 

IA [ˈɑ:lˈrækɪtˈspɔ:rts] 

PB-S [aʊ̯hakethɪ̥zispɔɹʧɪ] / [ɔʊ̯hɔkethizispɔɹʧɪs]

PB-C [ɔʊ̯ɹɐkethispɔɹtɪs]

PE [al ɹɛkɪtspɔɹts] [ɑlhakɛtspɔɾts] [ɔʊ̯kɹɛks.ispɔɹthɪ]

/æ/

Identificamos a troca desse fonema em razão da não ocorrência 

do segmento [æ] no sistema vocálico do português brasileiro e do 
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europeu. Esse é um som intermediário entre [a] e [ɛ], como mostra 

o próprio símbolo fonético, cuja configuração de traços é [+ open 2] 

[+ cor] [+ dist] [- dor] [- lab] (Cagliari, 1999a). Costuma ser encon-

trado em palavras da língua inglesa. Na palavra Racquets, do nome 

comercial All Racquets Sports, ao ser pronunciada pelos falantes 

do português brasileiro que não estudam inglês observamos a troca 

desse som pelos fones [a] , [ɛ] , [ɔ]. Quando pronunciada pelos fa-

lantes dessa variedade que estudam inglês, ocorreu a troca por [e] , 

[ɐ] , [ɛ]. No português europeu, os falantes preferiram a troca pelo 

som [ɛ]. Apenas um falante desta variedade realizou essa vogal 

como [ɔ], na primeira fala, e como [a], na segunda. 

Exemplo 7 

All Racquets Sports 

IA [ˈɑ:lˈrækɪtˈspɔ:rts] 

PB-S [  aʊ ̯  hakethɪ̥zis  pɔɹʧ ɪ] / []ɔʊ ̯  hɔkethizis  pɔɹʧ ɪs] / 

[aʊ̯hɛthɪ̥spɔɹʧɪ]
PB-C [ ɔʊ ̯he kʊ ̯ɛsɪ  is pɔɹthɪs] / [ ɔʊ ̯  ɹɐkethis pɔɹtɪs ] / 

[ɔʊ̯hɛkɪ̥kʊ̯ɛtɪs ispɔɹthɪs ]

PE [al ɹɛkɪtspɔɹts] / [aɫɹɔketspɔɹts] / [aɫɹaketspɔɹts]

A troca de [æ] por [a] e por [ɐ] provavelmente ocorre por in-

fluência da ortografia, já que esse som do inglês, nessa palavra, 

está sendo representado por <a> que, em português, representa os 

sons [a] , [ɐ]. Notamos que, em todos os grupos que participaram 

da nossa pesquisa, o som [æ] deu lugar ao som [ɛ], cuja configura-

ção de traços [+ open 2] [+ cor] [+ dist] [- dor] [+ lab] (Cagliari, 

1999a)) é a mais próxima da vogal do inglês (a única diferença é 

que, enquanto [æ] é [- lab], [ɛ] é [+ lab]). As outras vogais reali-

zadas em substituição ao som [æ] também têm traços semelhantes 

com essa vogal: a vogal [ɔ] difere de [æ] por ser [+ open 3] [- cor] [+ 

lab] e a vogal [e], por ser [+ open 3] [+ lab] (id., ibid.). Na palavra 

Triathlon, pronunciada pelos falantes do português brasileiro que 

não estudam inglês, esse som foi adaptado para [a] , [ɔ]. Quando 
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pronunciada pelos falantes dessa variedade que estudam inglês, 

houve adaptação do som apenas para o fone [a]. Os falantes do 

português europeu fizeram as mesmas adaptações. Um deles adap-

tou esse som para [e], provavelmente por distração no ato de leitura.

Exemplo 8 

Triathlon

IA [tɹaɪ̯æθlɑːn]

PB-S [tɾiɔtʊ] / [tɾiatlõʊ̯]
PB-C [tɾiatlõʊ̯]
PE [tɹiatlɐ] / [tɹiotlɔ͂n] / [tɾetolõ]

Quando o som /æ/ apareceu seguido por consoante nasal, todos 

os falantes do português brasileiro substituíram-no por uma das 

vogais já citadas, com o traço nasal ([ɐ] , [e ] , [ɛ] (este último é um 

som nasal que, como vimos, não é alofone de nenhum fonema do 

português brasileiro). Os falantes do português europeu também 

adaptaram esse som para uma vogal nasal ([ɛ] , [ɐ] , [a] , [e]). 

Exemplo 9 

Band

IA [bænd]

PB-S [bɐʤɪ]/ [bed] / [bɛdɪ]
PB-C [bɐdɪ] / [bedɪ] / [bɛdɪ]
PE [bɛdɪ] / []bãdɪ] / []bɐd] / [bed]

/ɪ/ 

Tanto no português brasileiro como no europeu, o som [ɪ] é 

uma das realizações possíveis para o fonema /i/, isto é, um alofone 

que ocorre apenas em posições átonas nas duas variedades, porém 

em inglês americano /i/ e /ɪ/ são fonemas distintos. Em virtude 

dessa diferença entre a língua portuguesa e o inglês americano, e 
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pelo fato de [ɪ] e [i] serem sons semelhantes, todos os falantes do 

português brasileiro e do europeu trocaram o fonema /ɪ/ tônico 

([+ constr] [- dist]) do inglês americano pelo fonema /i/ tônico ([+ 

constr] [+dist]) (Cagliari, 1999a) do português, como podemos ver 

no exemplo a seguir.

Exemplo 10 

City

IA [sɪɾi]
PB-S [siʧɪ]
PB-C [sithɪ]
PE [sithɪ]

/ə/

A redução do som das vogais átonas é uma característica que 

marca significativamente a língua inglesa, sobretudo o falar nor-

te-americano. O som conhecido como schwa (/ə/), vogal média 

central breve não arredondada (conhecida como vogal “neutra” 

do inglês), é o som mais frequente da língua inglesa, uma vez que 

quase todas as vogais das sílabas não acentuadas são articuladas 

dessa forma. Para Silva (2012), essa vogal desempenha papel muito 

importante na construção do ritmo e da entoação no inglês. 

Bollela (2002) observa que esse som, como resultante fonético 

da aplicação de processos rítmicos de redução vocálica, “está pre-

sente em vários aspectos do sistema fonético-fonológico do inglês, 

constituindo-se, dessa forma, em um aspecto fundamental para o 

entendimento de sua pronúncia” (p.87). A autora acredita que uma 

boa performance oral e auditiva do falante estrangeiro de inglês se 

deve à internalização dos possíveis contextos de produção do schwa 

e à função que este exerce na organização sonora do idioma. Essa 

vogal, que não faz parte da matriz fonológica do português, ocorre 

exclusivamente no nível fonético em contexto de português euro-

peu, configurando-se, assim, como uma das grandes diferenças 
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entre a variedade portuguesa e a brasileira nesse nível12 (Mateus et 

al., 1990). 

Desse modo, de acordo com a hipótese de Bollela (2002), pode-se 

deduzir que a presença da vogal reduzida no português europeu fa-

voreça a aquisição da língua inglesa por falantes portugueses. Há lin-

guistas que defendem a ocorrência do schwa no português brasileiro, 

como Silva (2005; 2012), que explica que a pronúncia do <a> orto-

gráfico pretônico no dialeto carioca pode se realizar como [ə] (como 

na palavra [əbəkəʃi]). Steinberg (2006) também acredita que a vogal 

/a/ realiza-se como schwa diante de nasal (como em [əmiɡʊ]). Ob-

serva-se, entretanto, e de acordo com Câmara Jr. (2010[1969]), que 

a redução vocálica na fonologia brasileira se processa com relação a 

e, o, que de fato são realizados como [i] e [u] em ambientes átonos.

Segundo Silva (2012), o falante brasileiro de inglês tem difi-

culdades em identificar o som correspondente ao schwa, sobretu-

do em posições anteriores ao acento tônico. Nesse caso, afirma a 

autora, ocorre sistematicamente a interferência da ortografia. No 

português brasileiro, nas posições tônica e pretônica, o schwa pode 

ser mais naturalmente substituído pela vogal /e/, por ter confi-

guração de traços mais próxima a essa vogal (apenas um traço é 

diferente): [ə] é [+ open 3+] [- cor] [- dor]; [e] é [+ open 3 +] [+ 

cor] [- dor] (Cagliari, 1999a, p.47). Ademais, de acordo com Lee 

(1993), a vogal /e/ é a vogal “neutra” do português brasileiro.13 E é 

justamente essa vogal que ocorre na epêntese, já que esse é o único 

segmento não especificado na representação de base, que pode 

assumir as formas fonéticas de [e] , [i] no português brasileiro e, no 

 12 Segundo as autoras, em relação aos sons [ɐ] e [ə], “pode admitir-se que as 

regras que têm como resultado essas duas vogais são específicas da gramática 

da variedade portuguesa, e que a variedade brasileira possui outras regras para 

esse aspecto particular (as vogais tornam-se [+ altas], [i], mas não [+ recu-

adas]; a vogal [a] átona mantem-se [+ baixa] em quase todos os contextos)” 

(Mateus et al., 1990, p.330).

 13 Para Cagliari (1999a), a vogal epentética do português brasileiro é o [ɪ]. 

Segundo o autor, ela funciona de modo semelhante ao schwa em algumas 

língua e representa uma espécie de “vogal neutra” que preenche os vazios não 

tolerados pelo sistema fonotático da língua.
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caso do europeu, também pode ser realizada como [ə]. Para o autor, 

seguindo a teoria da não especificação, se /e/ não tem valores na 

representação de base, os valores dos traços não marcam essa vogal, 

como podemos ver no Exemplo 11 (adaptado de Lee, 1993, p.850), 

por isso seria mais próxima da vogal “neutra” do inglês americano.

Exemplo 11

i e a o u

alto + +

baixo +

arredondado + +

Na nossa pesquisa, observamos que a vogal neutra foi substituí-

da por vogais típicas do português. No Exemplo 9, por se encontrar 

antes de consoante nasal, a vogal /ə/ foi substituída pela vogal /a/ 

em sua realização nasal [ɐ], provavelmente por influência da grafia 

da palavra. Esse som também foi adaptado para /e/, realizado como 

a nasal [e ] – que, como explicamos, tem a configuração de traços 

mais próxima de [ə] – e para o ditongo nasal [e ɪ  ̯]. No português 

europeu, cinco falantes adaptaram esse som para [ɐ], por influência 

da grafia, e apenas um adaptou para [e].

Exemplo 12

Woodland

IA [wʊdlənd]

PB-S [ʊ̯oʊ̯ʤɪleɪ̯ʤɪ] / [ɹoʊ̯dɪlɐdɪ]
PB-C [ʊ̯udledɪ̥] [udi]leɪ̯d] [ʊ̯udilɐdɪ]
PE [ʊ̯udled] / [ʊ̯udi]lɐd]

Já no Exemplo 13, todos os falantes do português brasileiro 

trocaram a vogal “neutra” do inglês americano /ə/ pela vogal “neu-

tra” dessa variedade de português, /e/. Porém, a grafia da palavra 

provavelmente influenciou a pronúncia deles.
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Exemplo 13

Runner

IA [ɹʌnəɹ]
PB-S [hɐneɹ]
PB-C [ɹɐneɹ]
PE [ɹɐneɾ]

Encontramos na nossa pesquisa um único caso em que o [ə] 

da palavra original em inglês foi pronunciado: trata-se do nome 

comercial Centro de Beleza MC Fashion, em que o som [ə] aparece 

na última palavra, já bastante comum tanto no português brasileiro 

quanto no europeu. Como já expusemos, o schwa pode ocorrer em 

contextos de atonicidade no português europeu e, como em fashion 

o som ocorre em posição postônica, criou-se um contexto para sua 

pronúncia nessa variedade do português. No entanto, apenas um 

falante do português europeu realizou o schwa ao pronunciar essa 

palavra. Os demais realizaram esse som como /a/ em sua realização 

nasal [ɐ ] – som que também tem traços semelhantes a [ə], mas, 

enquanto /a/ é [+ open 2], o schwa é [+ open 3] (Cagliari, 1999a). 

Nas realizações dos falantes do português brasileiro que não estu-

dam inglês, observamos pronúncias influenciadas pela ortografia e 

duas realizações que, provavelmente, foram fruto de equívocos na 

leitura ([emesefeɪ̯ʃʊ] / [emeseheɪ̯ʃɪ]). Os falantes dessa variedade 

que estudam inglês também realizaram esse som como [ɐ] ou foram 

influenciados pela ortografia da palavra, pronunciando [õʊ̯] ou [õ], 

como podemos observar no Exemplo 14.

Exemplo 14

Fashion

IA [fæʃən]

PB-S [fɛʃõʊ̯] / [feɪ̯ ʃʊ] / [heɪ̯ ʃɪ] / [fɛʃɪ̯oʊ̯]
PB-C [sifɛʃoʊ̯] / [fɛʃɪ̯ɐ] / [fɛʃõ]

PE [fɛʃən] / [fɛʃ ɐ] / [fɛʃɪ̯ɐ]
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Podemos notar, pela análise dos exemplos apresentados e de-

mais dados do corpus, que, em grande parte das vezes, o som [ə] 

foi adaptado por influência da ortografia, como no caso do nome 

commercial Quality Resort [kʊ ̯ɑːləɾiɹiˈzɔːɹt], em que o som [ə] 

da palavra Quality foi adaptado para [i] por todos os falantes do 

português brasileiro e do europeu.

Adaptações segmentais envolvendo sons 
consonânticos no português brasileiro e no europeu

De acordo com Massini-Cagliari e Cagliari (2006), as consoan-

tes são sons que “apresentam contatos ou constrições no aparelho 

fonador facilmente analisáveis, sobretudo pela repetição da articu-

lação em comparação com gestos semelhantes e próximos” (p.121). 

Por isso, explicam os autores, as consoantes são em geral classifi-

cadas em termos de modo e lugar de articulação e também quanto 

à presença ou ausência de vibração das cordas vocais, além das ca-

racterísticas do processo aerodinâmico envolvido. Câmara Jr. (2004 

[1970]) elenca dezenove consoantes para o português brasileiro, 

que aparecem no Quadro 16.

Quadro 16 – Consoantes do português brasileiro 

/p/ roupa /b/ rouba

/f/ mofo /v/ movo

/k/ roca /ɡ/ roga

/s/ aço /z/ Azo

/ʃ/ acho /ʒ/ Ajo

/m/ amo /n/ Ano /ɲ/ anho

/l/ mala // malha

/t/ rota /d/ roda

/R/ erra /ɾ/ Era

Fonte: adaptado de Câmara Jr. (2004 [1970], p.48).

Mateus e D’Andrade (2000) também apontam dezenove 

consoantes para o português europeu, como se pode observar no 

Quadro 17.
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Quadro 17 – Consoantes do português europeu 

/p/ pala /b/ bala

/f/ fala /v/ vala

/k/ calo /ɡ/ galo

/s/ selo /z/ zelo

/ʃ/ chá /ʒ/ já

/m/ mata /n/ nata /ɲ/ sanha

/l/ lato // malha

/t/ tom /d/ dom

/R/ rato /ɾ/ caro

Fonte: adaptado de Mateus; D’Andrade (2000, p.10-1).

Já a língua inglesa, segundo Ladefoged e Johnson (2011), possui 

24 segmentos consonantais, como podemos ver no Quadro 18.

Quadro 18 – Consoantes do inglês 

p
t
k

pie
tie
kye

pea
tea
key

b by bee

d dye d

g guy

m my me ram

n nigh knee ran

Ŋ rang

f fie fee

v vie V

Θ thigh

Δ thy thee

 s sigh sea listen

z Z mizzen

ʃ (s̆) shy she mission

ʒ (z̆) vision

l lie lee

w why we

r rye

j (y) ye

h high he

Note also the following:

ʧ (ts̆) chi (me) cheap

ʤ (dz̆) ji (ve) G

Fonte: Ladefoged; Johnson (2011, p.36).
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No dicionário Longman, são elencados 25 sons consonantais 

para o inglês americano, como mostra o Quadro 19.

Quadro 19 – Inventário das consoantes do inglês americano apresenta-

das no dicionário Longman Pronunciation Dictionary 

p pen f fat

b back v view

t tea θ thing

t ̬* city ð other

d day s soon

k cup z zone

ɡ get ʃ ship

ʧ church ʒ pleasure

ʤ age h hot

m more j yet

n nice w wet

ŋ ring r sorry

l light

Fonte: Wells (2008, p.XXXIV).

* Wells (2008) usa o símbolo [t]̬ para representar o tepe, transcrito neste livro 

pelo símbolo [ɾ], sugerido pelo IPA. Essa escolha do autor se deve ao fato de que 

a presença do tepe em inglês americano está ligada aos sons [d] e [t], embora esse 

dicionário não represente o processo envolvendo o som [d] em suas transcrições.

Comparando os quadros 16, 17, 18 e 19, percebemos que no 

português não há alguns sons consonantais com status fonêmico 

que existem no inglês. Isso fez que os falantes que participaram da 

nossa pesquisa aproximassem esses fonemas de sons semelhantes. 

As adaptações segmentais envolvendo consoantes podem acon-

tecer tanto em contexto de pronúncia de estrangeirismos como em 

contexto de aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Segun-

do Câmara Jr. (2004[1970]), “o grande problema de quem fala uma 

língua estrangeira não é a rigor a má reprodução dos alofones, mas o 

de emitir os verdadeiros traços distintivos dos fonemas mais ou menos 

semelhantes da língua materna, às vezes com confusões perturbado-

ras e cômicas” (p.35). Na nossa pesquisa, encontramos adaptações 

segmentais envolvendo os sons consonantais /θ/ , /ʧ/ , /ʤ/ , /ɹ/.
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/θ/

O som [θ], fricativa dental desvozeada, uma das possíveis pro-

núncias do <th> em inglês, não existe em português como fonema, 

por isso é um som difícil de ser imitado por falantes de português, 

que tendem a substituí-lo por um som semelhante. Notamos que 

todos os participantes da nossa pesquisa apresentaram essa difi-

culdade e substituíram esse som por [t], por ser este o segmento do 

português mais próximo da fricativa [θ] do inglês: os dois sons têm 

praticamente a mesma configuração de traços, sendo que [t] é [- 

cont] e [- dist], enquanto [θ] é [+ cont] e [+ dist] (Cagliari, 2002b).

Exemplo 15 

Triathlon

IA [tɹaɪ̯æθlɑːn]

PB-S [tɾiatlõʊ̯]
PB-C [tɾiatlõ]

PE [tɹi]atlɐ]

/ʧ/

A substituição do fonema /ʧ/, consoante africada palatoalveo-

lar desvozeada, se verifica não porque esse som não exista em por-

tuguês, já que ocorre como alofone posicional de /t/ em algumas 

variedades (inclusive no interior de São Paulo, lugar de origem dos 

sujeitos falantes do português brasileiro que participaram da nossa 

pesquisa), mas sim porque não tem status fonêmico nessa língua. 

Diante desse fato, de acordo com Freitas et al. (2003), a simplifica-

ção de [ʧ] é esperada e, assim, é comum a perda da porção oclusiva 

da consoante africada, resultando no segmento [ʃ]. A configuração 

de traços dessas duas consoantes é bastante semelhante, sendo que 

a da consoante /ʧ/ é [- cont] [- delayed]14 [- estrid] [+ ant], en-

 14 Silva (2005) traduziu o termo delayed release como “soltura retardada”. 
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quanto a de /ʃ/ é [+ cont] [+ delayed] [+ estrid] [+ ant] (Cagliari, 

2002b), o que explica a troca de um som pelo outro na passagem do 

inglês ao português. Os autores acreditam que, na segunda fase da 

adaptação dos estrangeirismos proposta por eles (como vimos no 

Capítulo 1), há oscilação entre uma realização e outra, como pode-

mos observar no Exemplo 16 (adaptado de Freitas et al., 2003), que 

mostra as fases da adaptação de [ʧ] a [ʃ].

Exemplo 16

Som do inglês 1a fase 2a fase 3a fase

/ʧ/            ʧ        ʧ/ʃ        ʃ

Essa realização também tem a ver com a questão ortográfica, 

afinal, de acordo com as regras de decifração da escrita do portu-

guês, <ch> corresponde ao som [ʃ], enquanto a realização [ʧ] está 

ligada ao grafema <t>. No entanto, na nossa pesquisa, um falante 

do português brasileiro que não estuda inglês adaptou esse segmen-

to para /t/, ou seja, nesse caso houve a perda da porção fricativa da 

consoante africada, porém o segmento foi realizado como um som 

aspirado15 ([th]). Em termos de configuração de traços, essas duas 

consoantes são muito semelhantes, diferindo apenas em três traços: 

[ʧ] é [+ delayed] [- ant] [+ dist] e [t] é [- delayed] [+ ant] [- dist] 

(Cagliari, 2002b), o que favorece a troca de um som pelo outro. De 

acordo com Silva (2012), a aspiração do /t/ é comum em inglês16 

quando ocorre em sílaba tônica ou em início de palavra, quando a 

vogal não é acentuada. Desse modo, ao reproduzir esse som, tal-

vez o falante tivesse consciência de que o som representado pelo 

grafema <ch> em inglês era, de alguma forma, diferente do som 

representado na sua língua.

 15 A aspiração é, de acordo com Cagliari e Massini-Cagliari (2006), “o processo 

que produz fricção local quando a corrente de ar pulmonar passa pela glote. 

Isso é obtido por uma constrição da glote que produz turbulência quando o ar 

passa por ela” (p.112).

 16 Segundo Silva (2012), embora seja comum, a aspiração muitas vezes não é mar-

cada em dicionários e livros, pois sua ocorrência varia de pessoa para pessoa.
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Exemplo 17 

Fry Chicken

IA [fɹaɪ̯ʧɪkən]

PB-S [fɾiʃikɪ̥] / [fɹɪthikɪ] / [fɹɪʧikɪ ]
PB-C [fɹaɪ̯ʧikeɪ̯ ] 

PE [fɹaɪ̯ʧike] / [fɹaɪ̯ʃikɐ]

/ʤ/

O caso da adaptação do fonema /ʤ/, consoante africada pa-

latoalveolar vozeada, é similar ao caso da consoante /ʧ/, exposto 

anteriormente. Embora esse som exista como variante posicional 

do fonema /d/ em algumas variedades do português (como na 

variedade do interior de São Paulo), a adaptação ocorre porque esse 

som não tem status distintivo nessa língua. De modo análogo ao que 

ocorre com /ʧ/, para Freitas et al. (2003) a simplificação de [ʤ] é 

esperada. Ocorre, assim, a perda da porção oclusiva da consoante 

africada, resultando no segmento [ʒ], como podemos observar no 

Exemplo 18 (adaptado de Freitas et al., 2003, p.8), que mostra as 

fases da adaptação de [ʤ] a [ʒ].

Exemplo 18

Som do inglês 1a fase 2a fase 3a fase

/ʤ/              ʒ        ʤ/ ʒ        ʃ

Essas duas consoantes têm traços semelhantes, diferindo apenas 

em dois: [ʤ] é [+ delayed] [- cont], enquanto [ʒ] é [- delayed] [+ 

cont] (Cagliari, 2002b, p.93), o que favorece a troca de um segmento 

pelo outro. Na nossa pesquisa, apenas um falante do português bra-

sileiro que estuda inglês realizou o som como no inglês americano, na 

palavra teenager. Os outros falantes dessa variedade adaptaram esse 

som para /ʒ/. No português europeu, nessa palavra, apenas um fa-

lante realizou a adaptação para [ʒ]. Já na palavra angel, a maioria dos 

falantes realizou o fonema /ʤ/. Apenas dois falantes do português 
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brasileiro que não estudam inglês e um falante do português europeu 

realizaram o som como /ʒ/. Essa realização também está relacionada 

com a questão ortográfica, pois, segundo as regras de decifração 

da escrita do português, <g> corresponde ao som [ʒ], enquanto a 

realização [ʤ] está ligada ao grafema <d>. Houve ainda um caso 

em que esse som foi realizado como [ɡ], som que está relacionado ao 

grafema<g> em outros contextos, como na palavra “garupa”. 

Exemplo 19 

Teenager Moda Jovem

IA [ti:neɪ̯ʤəɹ]
PB-S [teneɪ̯ʒeɹ] [thineɡeɹ]
PB-C [tineɪ̯ʒeɹ] [thineɪ̯ʤeɹ]
PE [thineɪ̯ʤeɹ] [tineɪ̯ʒɪ̥]

Exemplo 20 

Cabeleireiro Angel’s Hair

IA [ɛɪ̯ndʒəlzˌhɛəɹ]
PB-S [eɪ ̯dʒeʊ̯ɪshɛɹ] [eɪ̯ʒeʊ̯shaiɹ]
PB-C [eɪ̯dʒeʊ̯shɛɹ]
PE [ɐdʒeʊ̯sɛɹ] / [eʒeʊ̯shɛɾ]

/ɹ/

De acordo com O’Connor (2006), falantes de inglês como lín-

gua estrangeira têm tendência a substituir o fonema retroflexo /ɹ/, 

típico do inglês, por um som que o grafema <r> representa em 

sua língua materna. Roach (2002) explica que esse som retroflexo 

é articulado em inglês, sem o contato do ápice da língua na região 

palatal, e diferencia-se das outras formas como esse segmento é 

realizado em outras línguas, em que comumente há contato do arti-

culador ativo com o passivo. Silva (2012) comenta que um som com 

características articulatórias semelhantes ao som do <r> do inglês 
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ocorre em certos dialetos do português brasileiro que são popular-

mente denominados dialetos caipiras.17 

 Massini-Cagliari e Cagliari (2006) explicam que os sons retro-

flexos são produzidos com uma obstrução à corrente de ar, produ-

zida pelo encurvamento da ponta da língua para cima e para trás. 

Na emissão desses sons não há contato da ponta da língua na linha 

central da cavidade oral e, muitas vezes, eles são chamados de vi-

brantes retroflexos, em razão da semelhança auditiva que apresen-

tam com os chamados sons do R. Cagliari (2007) também afirma 

que essa consoante retroflexa /ɹ/, além de ser encontrada no inglês 

americano, é comum no dialeto paulista e, sobretudo, no dialeto 

caipira, por isso é conhecida como “r caipira”. Segundo o autor:

No dialeto caipira, além da constritiva, não é raro encontrar 

também sons oclusivos, nasais e laterais retroflexos. Nesse dialeto, 

a constritiva retroflexa posterior sonora ocorre onde, em outros 

dialetos, ocorre [x r] ou [ɾ], exceto em posição intervocálica, dentro 

de palavras, onde encontramos também a vibrante alveolar, como 

em “carro” [karo]. (p.42-3)

Embora, como explica Cagliari, o [ɹ] seja um som possível nas 

combinações com as oclusivas no português caipira (variedade dos 

falantes da nossa pesquisa), observamos que, em alguns momen-

tos, houve adaptação desse som para o tepe [ɾ], que é o som que se 

realiza nesse contexto em português brasileiro na grande maioria 

dos dialetos existentes. Além de o tepe ser uma das consoantes pos-

síveis na segunda posição do onset português, é também a que mais 

se aproxima de [ɹ], em termos de configuração de traços articulató-

 17 De acordo com Silva (2011), o chamado dialeto caipira compreende princi-

palmente as regiões de São Paulo e sul de Minas Gerais. Segundo os estudos 

de Picinato (2013), o falar caipira, caracterizado sobretudo pela presença do 

<r> retroflexo, pode ocorrer em cidades do interior de São Paulo, do norte do 

Paraná, do centro-oeste de Mato Grosso do Sul e Goiás e do sudeste de Minas 

Gerais. 
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rios, diferindo em apenas dois traços: [ɹ] é [- cor] e [- dist], [ɾ] é [+ 

cor] e [+ dist] (Cagliari, 1997). 

Outra realização desse som pelos nossos falantes do português 

brasileiro que não estudam inglês foi [l], que também é uma das 

consoantes possíveis na segunda posição do onset, adaptação que 

pode ter ocorrido por distração no ato de leitura. Entretanto, nem 

todos os sujeitos da pesquisa realizaram a adaptação do [ɹ]. A con-

soante retroflexa também foi realizada pelos falantes do português 

brasileiro. Embora o som [ɹ] não ocorra no português europeu, ape-

nas dois falantes adaptaram esse som para [ɾ], sendo que um deles 

apagou essa consoante na pronúncia da palavra brush (provavel-

mente por problemas de leitura, já que realizou a consoante retro-

flexa em outras palavras), como podemos observar no Exemplo 21.

Exemplo 21

Triathlon

IA [tɹaɪ̯æθlɑːn]

PB-S [tɹiatlõʊ̯] / [tɾiatlõʊ̯] 

PB-C [tɾiatlõ]

PE [tɹiatlɐ] / [tɾiatlõn]

Exemplo 22 

Brush Beleza e Estética

IA [bɹʌʃ]
PB-S [bɾuʃɪ̥] / [bluʃɪ̥] / [bɹɐʃɪ̥]
PB-C / [bɾɐʃɪ] / [bɹɐʃɪ]
PE [bɹɐʃ] / [bɾɐʃ] / [buʃ̩]

Ladefoged e Johnson (2011) lembram que o som [ɹ] também 

ocorre em inglês americano, em posição inicial e final de sílaba. No 

português brasileiro, o som [ɹ] raramente18 se verifica em início de 

 18 Na opinião de Cagliari (2007), uma das pronúncias possíveis da palavra “roda” 

em português brasileiro, no dialeto caipira, é [ɻɔɖa]. 
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sílaba (nesse contexto, ocorre geralmente [h] ou [x], ambas frica-

tivas desvozeadas), sendo comum a adaptação desse som na pas-

sagem do inglês americano para o português brasileiro. Na nossa 

pesquisa, observamos que os dois grupos de falantes do português 

brasileiro adaptaram o som retroflexo em posição inicial para [h], 

realizando a retroflexa em alguns poucos momentos. Embora esse 

som não seja comum no português europeu, alguns falantes reali-

zaram a retroflexa em posição inicial, como se pode observar nos 

exemplos 17 e 18 apresentados anteriormente. 

Já em relação à posição final de sílaba, Silva (2012) afirma que os 

falantes do português brasileiro têm mais facilidade para reproduzir 

o som retroflexo nessa posição, por conhecerem o som semelhante 

que ocorre em final de sílaba no dialeto caipira. Nessa posição, esse 

som permaneceu como consoante retroflexa no português brasi-

leiro, provavelmente por ser um som comum na variedade dessa 

língua falada pelos participantes da nossa pesquisa. No português 

europeu, houve variação. Esse som foi adaptado para tepe [ɾ] por 

alguns falantes – som comumente encontrado nessa posição nessa 

variedade –, enquanto outros realizaram a consoante retroflexa, 

como também podemos ver nos exemplos 23 e 24. 

Exemplo 23

Recliners

IA [ɹiklaɪ̯nəɹz]

PB-S [heklineɹs]

PB-C [ɹeklineɹs] / [heklineɹs]

PE [heklaɪ̯neɾs] / [ɹeklaɪ̯neɹs]

Exemplo 24

Runner

IA [ɹʌnəɹ]
PB-S [hɐneɹ]
PB-C [ɹɐneɹ]/ [hɐneɹ]
PE [ɹɐneɾ] / [ɹɐneɹ]
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Processos fonológicos

Epêntese

Cagliari (1999a) afirma que, na fonologia, há vários processos 

que dizem respeito à inserção de um segmento dentro de palavras. O 

autor explica que, além do termo “inserção”, o termo “epêntese” re-

fere-se, de um modo geral, ao acréscimo de um segmento a uma pala-

vra. Segundo o linguista, “quando a adição de um segmento acontece 

no início de uma palavra, o termo mais específico para esse processo 

é ‘prótese’, como ocorre em stress [is]tɾɛs]. Se ocorrer o acréscimo de 

um segmento no final de uma palavra, o processo de inserção tem o 

nome específico de paragoge” (p.129). Entretanto, para Massini-Ca-

gliari (2005), epêntese e paragoge são processos fonológicos distintos, 

uma vez que existem dois tipos de inserção de vogais que atuam 

em final de palavra: um primeiro, motivado pela busca de estru-

turas silábicas possíveis dentro da língua (em relação ao qual será 

mantido o rótulo de “epêntese”), e um outro, de motivação rítmica 

(para o qual será reservado o rótulo de “paragoge”). Nesse sentido, 

o termo paragoge pode ser sucintamente definido como “epêntese 

rítmica”. (p.275)

Como se pode notar, esse tipo de inserção afeta as sílabas que já 

são bem formadas, como em falar > falare. 

Cagliari (1999a) explica que a inserção ou epêntese de uma vogal 

acontece para tornar canônica uma sílaba, desfazendo uma estrutu-

ra mal formada. Essa inserção pode aparecer no início, no meio ou 

no final de palavras. O inglês americano e o português diferem com 

relação aos moldes silábicos, e, assim, geralmente ocorrem ajustes 

silábicos na passagem de uma língua para a outra. Quanto à estru-

tura das sílabas, o inglês permite núcleo simples ou complexo, onset 

simples ou complexo, coda simples ou complexa, sendo que nem o 

onset nem a coda são obrigatórios.

De acordo com Hogg e McCully (1999 [1987]), o inglês apre-

senta doze padrões silábicos para monossílabos tônicos e três para 

monossílabos átonos, como se pode ver no Quadro 20.
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Quadro 20 – Molde silábico do inglês 

Monossílabos tônicos Monossílabos átonos 

id VC isle VV a V

bad CVC bye VVC na VC

brad CCVC bide CVV the CV

band CVCC bind CVVCC

brand CCVCC brid CCVVC

I V grind CCVVCC

Fonte: adaptado de Hogg; McCully (1999[1987], p.35).

Mas esse quadro não dá conta de sílabas do tipo CCCVCCCC, 

como em strengths, e de outras sílabas da língua. Diante disso, con-

cordamos com Roach (1998), para quem essa é a maior estrutura 

silábica do inglês: três consoantes em onset e até quatro consoantes 

em coda silábicas. 

Collischonn (2005a [1996]) explica que não há consenso entre 

os estudiosos em relação ao molde silábico do português brasileiro, 

que determina o número máximo e mínimo de elementos permiti-

dos em uma sílaba nessa língua. A autora define os padrões silábi-

cos apresentados no Quadro 21 para essa variedade.

Quadro 21 – Padrões silábicos do por-

tuguês brasileiro 

V é

VC ar

VCC instante

CV cá

CVC lar

CVCC monstro

CCV tri

CCVC três 

CCVCC transporte

VV aula

CVV lei

CCVV grau

CCVVC claustro

Fonte: Collischonn, (2005a [1996], p.117).
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Ainda em relação ao português, Cagliari (2007) propõe os mol-

des silábicos apresentados no Quadro 22.

Quadro 22 – Sílabas do português 

Padrão silábico Exemplo Forma ortográfica

V [ɛ] é M

[eɷ] eu D

CV [pɛ] pé M

CV [teɷ] teu D

[kɷɑɷ] qual T

CCV [kɾu] cru M

[kɾeɷ] creu D

VC [ɛs] és M

[eɩs] eis D

VCC [xu̍ ɪ ɲs] ruins M

[le̍oɩɲs] leões D

CVCC [pɛs] pés M

[teɷs] teus D

[kɷaɩs] quais T

CVCC [peɾspekɩtiva] perspectiva M

[mɐɩɲs] mães D

[sa̍gɷoɩɲs] saguões T

CCVC [p ̍lastɩkɷ] plástico M

[um̍bɾaɩs] umbrais D

CCVCC [tɾeɲs] trens M

[kɔ̍bɾoɩɲs] cobrões D

Fonte: Cagliari (2007, p.116).

No quadro: M indica monotongo; D, ditongo; T, tritongo.

Collischonn comenta os trabalhos de Câmara Jr. (2010[1969]), 

Lopez (1979) e Bisol (1989), que refletem sobre a questão dos mol-

des silábicos. Embora Câmara Jr. (2010[1969]) não tenha feito um 

estudo dos moldes silábicos, podemos deduzi-lo a partir de sua 

análise. Para o autor, a sílaba é formada de um aclive, de um ápice e 

de um declive, como no Exemplo 25.
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Exemplo 25

ápice

aclive declive

Nessa representação, o ápice é constituído por uma vogal; o acli-

ve, por uma ou duas consoantes; e o declive, por uma das seguintes 

consoantes: /S/, /r/, /l/. Além dessas possibilidades, o declive 

pode apresentar uma consoante nasal, já que o autor interpreta as 

vogais nasais como sendo fonologicamente vogais fechadas por 

consoante nasal. Essa análise admitiria seis segmentos na sílaba, 

como na palavra “grãos” que, fonologicamente, teria a represen-

tação /grawNS/, como no Exemplo 26, em que a ideia de Câma-

ra Jr. aparece representada a partir da estrutura arbórea adotada 

posteriormente pelos modelos não lineares. 

Exemplo 26

σ

O R

C C V V C C

g r a w N S

Nu Co

Segundo Collischonn (2005a [1996]), esse molde é inadequado, 

pois não há em português sequências de ditongo e duas consoantes 

(como *cairs e *peuls). Dessa forma, seria necessário que a esse 

molde fossem acrescentadas algumas restrições, a fim de evitar 

essas sequências. Já Lopez (1979) propõe dois moldes: um para 
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sílaba subjacente e outro para sílaba de superfície. Na sílaba sub-

jacente, a autora considera até quatro elementos, dois no onset e 

dois na rima. Segundo Collischonn, a proposta de Lopez pode ser 

traduzida na representação do Exemplo 27, na qual as chaves indi-

cam diferentes alternativas de preencher um mesmo constituinte.

Exemplo 27

σ

O R

C C V {V C}

Nu Co

Esse molde, significativamente reduzido em relação ao de Câ-

mara Jr., exclui as sílabas inexistentes e também as existentes, como 

“deus”, “dois” e “caústico”. No entanto, na forma fonética, esse 

molde muda, admitindo três elementos no onset (como em “crian-

ça” e “prior”). Diferentemente de Câmara Jr., Lopez acredita que 

ditongos nasais têm a forma subjacente VnV. Assim, “grão” tem 

a forma subjacente /granu/. Desse modo, do ponto de vista de 

Lopez, os ditongos nasais derivam de duas sílabas, sendo a segun-

da iniciada por consoante nasal, que é apagada, passando a VV na 

superfície. A essa sílaba podemos acrescentar o morfema de plural, 

o que faria que a rima tivesse três elementos, e não quatro, como 

na proposta de Câmara Jr. Todavia, para Bisol (1989), o ditongo 

nasal deriva de uma sequência de VC subjacente, em que C se torna 

flutuante e uma vogal temática é acrescida. A associação posterior 

do traço nasal à rima cria o ditongo nasal. Para Collischonn (2005a 

[1996]), esses dados indicam que a sequência de segmentos se ajus-

ta ao padrão silábico CCVCC, englobando as sílabas máximas, 

como “fausto” e “monstro”. 
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No entanto, de acordo com Câmara Jr. (2004[1970]), as semi-

vogais funcionam como consoantes, ou seja, ocupam posições na 

sílaba em geral reservadas a consoantes, mas são de natureza vocá-

lica, ou seja, foneticamente são articuladas e compreendidas como 

vogais. Desse modo, surge uma dúvida acerca da representação das 

sílabas que contêm ditongos: seriam CVC ou CVV? O molde CVC 

pressupõe uma sílaba travada, e CVV, uma sílaba aberta. 

Embora essa seja uma discussão importante para o levanta-

mento dos tipos silábicos do português e para outras questões que 

envolvem a determinação do peso e da estrutura silábica (como o 

posicionamento do acento lexical), admitimos em nossa pesqui-

sa que o glide está posicionado no núcleo, seguindo a opinião de 

Câmara Jr. (2004[1970]), uma vez que a diferenciação de posi-

cionamento dele no núcleo ou na coda não afeta as análises que 

desenvolvemos.19 Assim, considerando o glide no núcleo da sílaba, 

uma palavra como “grãos” teria a estrutura CCVVCC, confor-

me propõe Câmara Jr. Pode-se considerar que a sílaba máxima do 

português brasileiro é CCVVCC, e não CCVCC, como observado 

nos quadros 21 e 22. 

Freitas e Neiva (2006) explicam que, em relação ao onset do 

inglês, quando as três posições possíveis são preenchidas, C1 deve 

ser obrigatoriamente a fricativa alveolar surda [s]; em posição de 

C2 só podem ocorrer oclusivas surdas, ou seja [p, t, k]; e C3 é ocu-

pado apenas por líquidas ou glides, ou seja, [l, ɹ, j, w]. Ademais, 

as combinações possíveis dessas consoantes também são restritas. 

Quando todas essas posições são preenchidas, a consoante mais 

próxima ao núcleo (C3) é uma soante contínua e pode vir precedida 

imediatamente por uma obstruinte não sonora (C2). Já a posição 

C1 só pode ser ocupada, nesse caso, pelo segmento [s]. No entanto, 

quando as consoantes do onset são apenas duas, há maior número 

 19 Para conhecer os argumentos contrários ao posicionamento do glide no núcleo 

silábico em ditongos decrescentes do português brasileiro, remetemos o leitor 

aos trabalhos de Bisol (1989) e Zucarelli (2002).
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de possibilidades e, se a consoante em C1 é uma fricativa alveolar 

surda, [s], ampliam-se ainda mais os tipos de combinações de seg-

mentos. Nesse caso, a posição C2 pode ser ocupada por uma soante 

(exceto a palatal [j] e a velar [ŋ]), por uma obstruinte surda não 

contínua ou ainda por [f], esta última uma sequência rara na língua. 

Quando qualquer outra obstruinte diferente de [s] preenche C1, a 

posição C2 fica restrita a glides e líquidas.

Segundo Cagliari (2007), nas sílabas CV no português brasilei-

ro, o onset pode ser qualquer consoante, porém não ocorre o tepe em 

início de palavra, e a lateral e a nasal palatais, no mesmo contexto, 

ocorrem só em poucas palavras do português. Já nas sílabas CCV 

(contendo C1 e C2), C2 será ou um tepe ou uma lateral alveolo-

dental e, quando C2 for tepe, C1 poderá ser qualquer oclusiva ou 

fricativa labiodental. Já quando C2 for uma lateral alveolodental, 

C1 poderá ser qualquer oclusiva, exceto oclusiva dental sonora, 

ou, ainda, poderá ser uma fricativa labiodental desvozeada, como 

podemos observar no Quadro 23. 

Quadro 23 – Possibilidades do onset 

em português 

C1 C2 V

p, b, t, d, k, g, f, v ɾ V

p, b, t k, g, f l V

Fonte: Cagliari (2007, p. 117).

Collischonn (2005a [1996]) acredita que, em língua portuguesa, 

determinadas sequências de segmentos não são permitidas no onset 

complexo. Nesta posição, as sequências permitidas são plosiva + 

líquida. Entretanto, os grupos /dl/, /tl/ e /vl/, apesar de permi-

tidos pelo molde, são restritos a nomes próprios de origem estran-

geira, como Vladimir. A autora também considera que o grupo /tl/ 

ocorre na palavra “atlas” e seus derivados. Podemos encontrar o 

grupo /dl/ em siglas, como em DLA (Departamento de Linguísti-

ca Aplicada). Além disso, em posição inicial de palavra, não ocorre 

/ɲ/ e /λ/, de modo que só encontramos esses segmentos nessa 
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posição em palavras emprestadas de outras línguas, como “lhama” 

e “nhoque”.

Freitas e Santos (2001), que descrevem o funcionamento da 

sílaba no português europeu, afirmam que o onset é preenchido 

por consoante e pode surgir tanto no início quanto no meio da pa-

lavra. Ele pode ser simples (ocupado por qualquer consoante do 

português), complexo (mais frequentemente uma oclusiva seguida 

de uma líquida) ou vazio (quando não está associado a nenhum 

segmento), como podemos ver no Quadro 24.

Quadro 24 – Tipos de onset possíveis em português europeu

Onsets simples Onsets complexos Onsets vazios

a) Oclusivas

[p]inheiro

[t]omatal

[d]amasco

[k]ameleira

co[g]umelo

a) Oclusivas + vibrante 

[pɾ]ado 

[bɾ]umas

[tɾ]igo

[dɾ]enar

[kɾ]avo

a[gɾ]icola

_ábobora

b) Fricativas

[f]igo

vi[v]eiro

[s]emente

[z]angão

[ʃ]uva

[ʒ]inja

b) Oclusiva + lateral

[pl]analto

[bl]oco

[kl]areira

a[gl]umerado

_égua

c) Consoantes nasais

to[m]atal

[n]espereira

vi[ɲ]o

c) Fricativa + vibrante

[fɾ]uta

la[vɾ]ar

_orvalho

d) Laterais 

kame[l]eira

mi[λ]o

d) Fricativa + lateral

[fl]or

di_a

e) Vibrantes

pinhei[ɾ]o

[r]ibeiro

f) Oclusiva + nasal

[pn]eu

[gn]omo

a[dm]irar

lu_a

Além dos onsets complexos elencados no quadro, as autoras 

também exemplificam outras composições consonânticas menos 

frequentes no português europeu.
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Exemplo 28 

1) Oclusiva + nasal

[pn]eu

[gn]omo

a[dm]irar

2) Oclusiva + fricativa

[ps]icologia

a[bs]urdo

a[dv]ertir

3) Oclusiva + oclusiva

ca[pt]ar

o[bt]er

pa[kt]o

4) Fricativa + oclusiva

a[ft]a

5) Nasal + nasal

a[mn]ésia

Esses grupos, segundo as autoras, sempre foram referidos na 

literatura como problemáticos para efeito de delimitação de fron-

teiras entre as sílabas. Numa palavra como “obter”, em que há dois 

núcleos ([o] , [e]), é difícil estabelecer a fronteira entre a primeira e 

a segunda sílaba. Segundo Mateus e D’Andrade (2000), os grupos 

elencados no Exemplo 25 não constituem onsets complexos, como 

as palavras da segunda coluna do Quadro 24, mas sequências de 

dois onsets simples, sendo o primeiro seguido de um núcleo vazio. 

Um dos argumentos para essa conclusão é que, principalmente no 

português brasileiro, verifica-se a produção de uma vogal epenté-

tica desfazendo esse grupo (como em “[pin]eu” e “a[dim]irar”). 

No português europeu, esse fato também ocorre na aquisição das 

palavras pelas crianças falantes dessa variedade e em produções de 

fala espontânea. A vogal epentética, nessa variedade, que aparece 

para desfazer esses grupos é realizada como [ɨ]; já no português 

brasileiro, é realizada normalmente como [i].
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Sobre o núcleo do inglês americano, que pode ser simples ou ra-

mificado, Wells (2008) apresenta os ditongos: /eɪ/ (day), /aɪ/ (try), 

/ɔɪ/ (boy), /oʊ/ (show) e /aʊ/ (now). Em relação ao núcleo do por-

tuguês brasileiro, que também pode ser simples ou ramificado, os 

ditongos podem ser classificados em crescentes e decrescentes (Câ-

mara Jr., 2004[1970]). Nos ditongos decrescentes, a proeminência 

silábica ocorre na primeira vogal e, nos crescentes, na segunda vogal; 

os ditongos nasais são sempre decrescentes. Para o autor, há um 

único caso de ditongo crescente em português brasileiro, que nunca 

se realiza como hiato: a vogal assilábica /u/ depois de plosiva labial 

/k, ɡ/ antes de vogal silábica, como na palavra “qual”, que produz 

o que o autor chama de “tritongo”. Collischonn (2005a [1996]) con-

corda com essa ideia. Para ele, “há um tipo de ditongo crescente que 

não alterna com hiato. Trata-se de kw/gw, seguidos de a/o”. Já Bisol 

(1989) considera que não ocorrem ditongos crescentes e interpreta 

esses casos (/kw/ e /gw/) como fonemas velares labializados.

Em relação ao núcleo do português europeu, Freitas e Neiva 

(2006) acreditam que também há duas possibilidades: núcleo sim-

ples, com apenas uma vogal (oral ou nasal), ou complexo, com duas 

vogais, ou uma vogal e uma semivogal. Os ditongos podem ser cres-

centes (semivogal + vogal), como em “m[jo]lo” e “c[wɐ]lho”, ou 

decrescentes (vogal + semivogal), como em “can[aj]s” e “b[oj]”.20 

Nos ditongos decrescentes, a semivogal não pode ser produzida 

como vogal. Assim, uma palavra como “reino” [Rɐjnu] sempre 

terá duas sílabas. Já palavras com ditongos crescentes podem variar 

em número de sílabas, como a palavra “moela”, que pode ser rea-

lizada [mwɛla] ou [muɛla]. Desse modo, as autoras acreditam que 

os ditongos crescentes só existem em nível fonético e são resultado 

de duas vogais em hiato.

Freitas e Neiva comentam que, como a língua inglesa permite o 

agrupamento de até quatro consoantes em coda de final de palavra, 

considerando-se a sílaba do ponto de vista fonético, essa particula-

ridade da língua inglesa impõe grandes dificuldades para os falantes 

 20 Seguindo o padrão IPA, os exemplos citados pelas autoras correspondem a 

“m[ɪ̯o]lo”, “c[ʊ̯ɐ]lho”, “can[aɪ̯]s” e “b[oɪ̯]”.
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brasileiros, pois o português permite a ocorrência de no máximo dois 

segmentos consonânticos no final de sílabas, com restrições muito 

limitadas quanto à classe de consoantes possíveis em tal posição. 

Nas sílabas VC, conforme Cagliari (2007), a coda do português 

brasileiro poderá ser uma fricativa alveodental ou palatoalveolar, 

a depender do dialeto, uma nasal qualquer ou um dos sons do R, 

RR. Já nas sílabas VCC (contendo C3 e C4), C3 poderá ser uma 

nasal palatal ou velar, ou um dos sons do R, RR. C4 será sempre 

uma fricativa alveolar ou palatoalveolar, variando de acordo com 

o dialeto. Este último caso, lembra o linguista, ocorre somente em 

poucas palavras da língua, como em “perspectiva” e “perspicaz”. 

Cagliari afirma que, “no português brasileiro, algumas palavras 

variam foneticamente, podendo ter uma sílaba a mais ou a menos, 

dependendo de uma vogal breve e átona, em geral [ɩ],21 entre uma 

oclusiva, uma nasal bilabial ou uma fricativa alveolar surda, por 

um lado, e uma outra consoante, por outro lado” (p.117). Já para 

Lee (1993), como comentado anteriormente, a vogal epentética do 

português brasileiro é sempre, fonologicamente, /e/, já que este é 

o único segmento não especificado na representação de base que 

pode assumir as formas fonéticas de [e] ou [i]. Quanto aos estran-

geirismos, especificamente, o autor afirma que “o falante nativo 

de português insere /e/ quando pronuncia palavras estrangeiras e 

siglas que têm os sons de [-soa] na posição final da sílaba” (p.848).

A coda é um constituinte que impõe restrições em muitas lín-

guas e, no português europeu, Freitas e Neiva explicam que as 

possibilidades nessa posição são muito menores do que na posição 

de onset: aparecem na coda apenas quatro das dezenove consoantes 

que podem aparecer no onset, como podemos ver no Exemplo 29.

Exemplo 29

1) Fricativa palatal – pa[ʃ]to / mu[ʒ]go
2) Lateral – a[ɫ]ga

3) Vibrante – pa[ɾ]go

 21 A vogal representada por [ɩ], em Cagliari (2007), corresponde a [ɪ], no padrão 

atual do IPA. 
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Do ponto de vista dessas autoras, diferente daquele dos ou-

tros autores citados, a coda não se ramifica em português europeu. 

Assim, consideram palavras como “perspectiva” e “solstício” ape-

nas exceções.22 

Como vimos, o padrão silábico da língua inglesa admite até três 

consoantes na posição de onset, diferentemente do português, que 

admite apenas duas, obedecendo à fonotática da língua, que impõe 

restrições de agrupamento. Assim, algumas combinações que são 

possíveis de realização no inglês americano não o são no português 

brasileiro (como é o caso da fricativa desvozeda [s] seguida de uma 

ou mais consoantes, <sp>, <st>, <str>, <spr>, em início de síla-

ba). Por esse motivo, o falante do português brasileiro tem a pro-

pensão de acrescentar a vogal anterior alta [i] cada vez que depara 

com clusters consonantais inexistentes no seu sistema fonológico. 

Já no português europeu, de acordo com Freitas e Santos (2001), a 

ocorrência da epêntese não é tão frequente quanto no brasileiro, por 

isso, na adaptação de estrangeirismos, pode não acontecer epên-

tese no português europeu em contextos em que esse fenômeno é 

comum na variedade brasileira.

No nosso trabalho, identificamos a epêntese em suas duas for-

mas de realização, inicial e final. No português brasileiro, os casos 

de prótese foram motivados pelo não licenciamento de onsets com-

postos pelas sequências <sp> (sport23 e speed) e <str> (street) e 

foram realizados na maioria das pronúncias dos falantes (apenas 

uma realização de um falante do português brasileiro que não estu-

da inglês e duas de falantes dessa variedade que estudam inglês não 

apresentaram esse fenômeno na palavra street). 

 Já os casos de paragoge (no sentido de epêntese em final de 

palavra, não rítmica) em português brasileiro aconteceram em vir-

tude do não licenciamento de oclusivas (/t/ – sport, /d/ – speed, 

 22 Para as autoras, a palavra “transporte” não é exceção, pois a primeira sílaba 

realiza-se [trɐʃ], em português europeu.

 23 A palavra sport, como nome comum, já está ortograficamente adaptada ao 

português: “esporte”.

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   187Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   187 31/12/2015   15:03:1831/12/2015   15:03:18



188  NATÁLIA CRISTINE PRADO

/p/ – stop, /ɡ/ – bag, /k/ – tech), fricativas (/f/ – beef,24 /ʃ/ – brush) 

e nasais alveodentais (/n/ – design)25 na posição de coda no por-

tuguês. A vogal [i], acrescentada por epêntese, desencadeou um 

processo de ressilabação das palavras, uma vez que a vogal epen-

tética passa a ser núcleo de uma nova sílaba, com podemos ver nos 

exemplos 30, 31, 32 e 33.

Exemplo 30

Speed

 

σ σ σσ

s d si: i ii:p p d

O O OR R RR

Nu Nu NuNuCo Co

IA PB

Exemplo 31

Street

σ σ σ σ

s t s ti: i ii:t R
[  ]

t

O O OR R RR

Nu Nu NuNuCo Co

IA PB

r

[ɾ]
[ʧ]
[th]

r

 24 A palavra beef, como nome comum, já está ortograficamente adaptada ao 

português: “bife”.

 25 Câmara Jr. (2004[1970]) considera que são apenas quatro as consoantes portu-

guesas possíveis em posição posvocálica: /S/, /N/, /l/ , /R/.
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Exemplo 32

Beef

σ σ σ

fi: i ib b f

O O OR R R

Nu Nu NuCo

IA PB

Exemplo 33

Design 

σ σσ σ σ

ni d ia ɪ a i id z z n

O O O OR RR R R

Nu NuNu Nu NuCo CoCo

IA IA PB

Assim, as palavras speed e street, que tinham apenas uma sílaba 

no inglês americano, passaram a ter três sílabas em português; a 

palavra beef, que também tinha uma sílaba em inglês americano, 

passou a ter duas sílabas em português; e, por fim, a palavra de-

sign, que tinha duas sílabas em inglês americano, passou a ter três 

em português. Com relação à palavra design, só há contexto para a 

epêntese porque o /n/ final não nasalizou as vogais anteriores na 

pronúncia de alguns sujeitos da pesquisa. Entretanto, em algumas 

realizações de falantes do português brasileiro que estudam inglês, 

não ocorreu epêntese no caso da palavra design, pronunciada com 

o /i/ final nasalizado [ɪ]. No português europeu, essa palavra tam-

bém foi realizada sem ocorrência de epêntese.

Notamos que os casos observados para o português brasileiro no 

nosso trabalho são semelhantes aos casos de epêntese mapeados na 
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adaptação de nomes comuns estudados por Assis (2007) e de nomes 

próprios observados por Massini-Cagliari (2010; 2011a; 2010b; 

2013) e Souza (2011). Em relação aos nomes comuns, Assis (2007) 

constatou a ocorrência de epêntese para “resolver” sílabas não ca-

nônicas em português brasileiro, como no caso da palavra spam, um 

monossílabo em inglês americano que passa a ter duas sílabas na 

variedade brasileira após a epêntese (/spæm/ em inglês americano 

e /iS.paN/ em português brasileiro). Isso também foi constatado 

em relação aos nomes próprios. Assim, o nome Robert pode ser 

adaptado para [hɔ.bɛɾ.ʧɪ], com três sílabas e uma vogal epentética 

no fim da palavra (Massini-Cagliari, 2011a), e o nome Steve, ao 

ser adaptado ao português brasileiro, também fica com três sílabas 

após duas epênteses (/iS.ti.vi/) (Souza, 2011).

No português europeu, notamos que os casos de epêntese em 

início de palavra foram bem mais raros do que em português bra-

sileiro (das palavras citadas nos exemplos anteriores, houve apenas 

uma ocorrência de epêntese nas palavras sports e speed). Isso se deve 

ao fato de clusters como [sp] e [st] serem possíveis em nível fonético 

no português europeu, como nas palavras “espaço” e “estar”, que 

podem ser realizadas com o apagamento da vogal [ʃpasu] e [ʃtar], 

respectivamente (Mateus; D’Andrade, 2000, p.43). Dessa forma, 

alguns falantes dessa variedade realizaram pronúncias como [ʃpid] 

e [spid] para a palavra speed, [spɔɾts] para sport e [sthɹit] para street.

Os casos de epêntese em final de palavra também não foram 

comuns. Por isso, na maioria das vezes, as consoantes [t] , [d] , [p] , 

[ɡ] , [k] , [f] , [n] , [ʃ] (esta última, uma fricativa palatal que ocorre 

na coda em português europeu) foram realizadas sem ocorrência de 

epêntese. Das palavras citadas, apenas as palavras stop, sports (em 

uma realização em que foi pronunciada sem o [s] de plural, possi-

velmente por distração na leitura) e tech apresentaram epêntese, em 

alguns casos com vogal /i/, em geral realizada de forma ensurde-

cida [ɪ̥], e em outros momentos com a presença do schwa também 

ensurdecido [ə̥]. Como já explicitado, a realização da vogal [ə] nesse 

contexto se justifica porque, em português europeu, é comum a 

redução das vogais [e] , [ɛ] , [i] a [ə] em final de palavra. Os casos 

comentados aparecem ilustrados nos exemplos 34 e 35 a seguir.
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Exemplo 34

Sports

σ σ σσ

s d sc cr d iip t

O O OR R RR

Nu Nu NuNuCo Co

IA PE

R

Co

Exemplo 35

Tech

σ σ σ

kε ε it t k

O O OR R R

Nu Nu NuCo

IA PE

[ɪ̥]
[ə̥]  

A baixa incidência de epênteses em português europeu pode ser 

explicada pela tendência dessa variedade de apagar vogais no nível fo-

nético, diferentemente do português brasileiro, que costuma inserir 

vogais para desfazer sílabas mal formadas, como no caso de palavras 

como “afta” que, como vimos, normalmente é pronunciada a[ft]a 

no português europeu (Freitas; Santos, 2001) e a[fi]ta no brasileiro.

Nasalização

Segundo Massini-Cagliari e Cagliari (2006), os sons nasais 

são “produzidos com o bloqueio à corrente de ar na cavidade oral, 

com concomitante abaixamento do véu palatino, o que permite a 
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saída da corrente de ar pelas narinas”, como nas palavras “somo”, 

“sono” e “sonho”. Como sabemos, as três consoantes nasais [m, 

n, ŋ] ocorrem de maneira plena em inglês, tanto nas codas mediais 

quanto finais. Além disso, de acordo com Ladefoged e Johnson 

(2011, p.67), as nasais que se encontram na coda silábica em inglês 

também podem ser realizadas como consoantes silábicas no final 

de palavras. 

Já no português brasileiro, a realização fonética das consoantes 

nasais é sensível à estrutura silábica (Freitas, 1984; 1992; Silva, 

2012). A consoante nasal em coda silábica em geral não se realiza 

nessa variedade, pois, do ponto de vista fonético, essa consoante 

é eliminada após transmitir o traço nasal para a vogal preceden-

te. Na nossa pesquisa, observamos que a maioria dos falantes do 

português brasileiro interpretam o /n/ na coda em inglês ameri-

cano como /N/ não especificado. No Exemplo 36 a seguir, nota-

mos que ocorre, além da adaptação segmental do fonema /æ/ para 

[a], a nasalização da vogal ([ɐ]), pois há o espraiamento do traço de 

nasalidade da consoante da coda, originalmente /n/, porém inter-

pretada como /N/ não especificado no português brasileiro, que se 

realiza no nível fonético como nasalização da vogal do núcleo, e não 

como travamento da sílaba, na forma de consoante nasal. O mesmo 

aconteceu com outras palavras do corpus, por exemplo, em uma das 

realizações da palavra design.

Exemplo 36

Band 

σ σ σ

dnæ ib d

O O OR R R

Nu Nu NuCo

IA PB

Nb a

Co

[ɐ] [ʤ]
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Exemplo 37 

Design

σ σσ σ

i d ia an Ni id z z

O O OR RR R

Nu NuNu NuCo CoCo Co

IA PB

[ɪ ][ʤ]

O fenômeno de nasalização, descrito aqui para os nomes co-

merciais no português brasileiro, também acontece com os nomes 

próprios de origem inglesa, como aqueles terminados com o sufixo 

-son,26 como Alison – /æləsən/ em inglês e /alisoN/ em português 

brasileiro (Souza, 2011) – e com os nomes comuns, como na palavra 

ranking – /ræNkɪŋ/ em inglês americano e /haNkiN/ em portu-

guês brasileiro (Assis, 2007). No entanto, nos estudos desse autor, a 

palavra design não foi realizada com nasalização por nenhum falante.

Em relação ao português europeu, Mateus el al. (1990) afirmam 

que, de modo similar ao brasileiro, a consoante nasal em coda não 

se realiza, pois a vogal que a antecede assimila seu traço nasal e, 

em seguida, essa consoante é eliminada, como nas palavras “irmã” 

[iɾmɐ] e “canto” [kɐtu]. Sobre a questão da nasalização de palavras 

emprestadas do inglês no português europeu, Freitas et al. (2003) 

explicam que quando os segmentos nasais do inglês surgem em 

posição pré-consonântica, são automaticamente associados aos 

segmentos vocálicos precedentes, seguindo a regra de nasalização 

característica do português – é o caso, por exemplo, da primeira 

sílaba de franchising, realizada como [fɹæn] no inglês americano e 

como [fɾɐ ] no português europeu. No nosso estudo, observamos 

 26 Segundo Souza (2011), “em tempos remotos, o sufixo era originalmente utili-

zado por países de língua inglesa para denotar filiação. Assim, Jackson se refe-

ria ao ‘filho do Jack’, Robinson ao ‘filho do Robin’, Johnson, ‘filho do John’, e 

assim por diante” (p.205).
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que a nasalização de fato sempre ocorre para palavras como band 

[bɛd] e laundry [lɐdhɹɪ], em que a consoante nasal não está no final 

da palavra,27 como ilustrado no Exemplo 38. 

Exemplo 38 

Band 

σ σ

d dn Næb

O OR R

Nu NuCo

IA PE

b ɛ

Co

[b d]ɛ

No entanto, Freitas et al. (2003) observam que esse processo não 

acontece quando o segmento nasal está presente em final de palavra.

É curioso observar, no entanto, que o processo de nasalização já 

não se dá se os segmentos nasais ocorrerem no fim da palavra. Nesse 

caso, a diferença entre as línguas esbate-se. Nós pensamos que este 

contraste se deve ao facto de, para os falantes do português europeu, 

a especificação dos segmentos nasais mudar de acordo com a sua 

posição. Quando se encontram no final da palavra, e ao contrário do 

que acontece em grande parte das palavras do português, estes seg-

mentos nasais possuem o traço [+ consonântico] especificado. (p.4)

Os autores citam como exemplo desse fenômeno as palavras 

barman e fashion que, de acordo com eles, mantêm o [n] na coda 

 27 Houve apenas um caso de pronúncia do /n/ no meio de palavra em sunshine, 

que pode ter acontecido pelo fato de essa palavra ser um composto no inglês 

americano (sun + shine), mas em português ter sido reanalisada como sendo 

duas palavras distintas. Assim, o falante, nesse caso, interpretou a nasal como 

em final de palavra.
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em português europeu. Um dos nomes comerciais submetido à 

pronúncia dos nossos falantes do português europeu foi Centro de 

Beleza MC Fashion, depois comparada à pronúncia dos sujeitos 

que participaram da pesquisa de Freitas et al. (2003). A a palavra 

Fashion foi realizada como [fɛʃən], sem nasalização e mantendo o 

[n] na coda em apenas uma das realizações; nas demais pronúncias, 

ocorreu a nasalização da vogal, como em [fɛʃ ɐ], como se vê ilustrado 

no Exemplo 39. 

Exemplo 39

Fashion

σ σ σ σ σσ

O O O OOR R R R RR

Nu

æf e en n naɛ ɛf fʃ ʃ ʃ

Nu Nu Nu NuNuCo Co Co Co CoCo

IA PE

[ɐ]

Outro exemplo é a palavra chicken, pronunciada com nasaliza-

ção da vogal por todos os falantes do português europeu. Apenas 

um deles nasalizou a vogal, mas manteve o [n] na coda ([ʧike n]), 

como podemos observar no Exemplo 40.

Exemplo 40

Chicken 

σ σ σ σ σσ

O O O OOR R R R RR

Nu

ɪʧ e n ik Ne ek k nʧ ʧ i

Nu Nu Nu NuNuCo Co Co Co CoCo

IA PE

[e] [e]
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196  NATÁLIA CRISTINE PRADO

A palavra design foi a única que apresentou variação de pro-

núncia em relação ao /n/ em português brasileiro. Apesar de a 

realização da nasal não especificada /N/ ser mais comum, um fa-

lante do português brasileiro que estuda inglês nasalizou a vogal, 

mas realizou uma nasal silábica [n ̩]. Outro falante dessa variedade 

que estuda inglês realizou o [n] na coda sem nasalizar o [i], como 

acontece no inglês americano. No português europeu, essa palavra 

foi realizada com nasalização do /i/ por quatro falantes, sendo que 

os outros dois realizaram a vogal oral. No entanto, o /n/ final dessa 

palavra foi realizado como [n̩] (/n/ silábico) em todas as pronún-

cias. Variação semelhante também ocorreu na pronúncia da palavra 

seventeen no português europeu.

Exemplo 41

Design

σ σ σσ σ

ni a ai iid z zd n

O O OR R RR R

Nu Nu NuNu NuCo Co Co Co

IA PB/PE

[ɪ ]

Dessa forma, podemos observar que as pronúncias dos nomes 

comerciais variam em relação à ocorrência e à não ocorrência de 

nasalização de vogais em posição final de palavra, sobretudo no 

português europeu. Assim, quando ocorre a nasalização das vogais 

dos nomes comerciais de origem inglesa no português europeu, 

de modo análago ao brasileiro, há o espraiamento do traço de na-

salidade da consoante da coda, originalmente /n/, mas interpre-

tada como /N/ não especificado em português, de modo que a 

consoante não se realiza na fala, como representado no Exemplo 42 
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a seguir. Esse fenômeno, nos casos observados na nossa pesquisa, 

variou com o espraiamento do traço nasal, mas com a manutenção 

do [n] na coda silábica – neste caso, a consoante mantém seu traço 

[+ consonântico] e não se apaga da coda no nível fonético, como 

representado no Exemplo 43 – ou com a ocorrência de vogal nasal 

seguida de consoante silábica [n ̩] – neste caso, o /n/ é especificado 

com o traço [+ silábico] e passa a ser núcleo de outra sílaba, como 

mostrado no Exemplo 44. 

Exemplo 42

    
    
  

    

σ σσ

V VVC (C)C

R RR

Nu NuNuCo CoCo

........
[+ nasal] [+ nasal] [+ nasal] [+ nasal]
(+ cons)
(+ silab)

IA PB/PE

Exemplo 43

    
    

σ σσ

V VVC CC

R RR

Nu NuNuCo CoCo

........
[+ nasal] [+ nasal] [+ nasal] [+ nasal] [+ nasal]
(+ cons)  [+ cons]  [+ cons]
(+ silab)

IA PE
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Exemplo 44

    
    
  

    
  

σ σ σσ

V V CVC ØC

R R RR

Nu Nu NuNuCo CoCo

........
[+ nasal] [+ nasal] [+ nasal] [+ nasal] [+ nasal]

(+ cons)  [+ silab]  [+ silab]

(+ silab)

IA PB/PE

A realização plena da nasal em posição de coda silábica, bem 

como de consoantes silábicas, não é típica do português, por isso 

essas pronúncias podem ter ocorrido como um esforço dos sujeitos 

para se aproximar da pronúncia original da língua inglesa.

Palatalização

Segundo Cagliari (2002b), “um segmento torna-se palatal ou 

mais semelhante a um som palatal ao adquirir uma articulação se-

cundária palatalizada (do tipo [tj]), ou africativizada (do tipo [ʧ]) 

ou um deslocamento articulatório em direção ao lugar de articu-

lação palatal (como uma velar anteriorizada [k])” (p.102-3). Silva 

(2005) explica que, no português brasileiro, as consoantes oclusivas 

alveolares /t/ e /d/ tornam-se africadas alveopalatais, [ʧ] e [ʤ], 

respectivamente, quando se encontram diante de uma vogal anterior 

fechada [i], como nas palavras “tia” [ʧia] e “dia” [ʤia]. Os falantes 

do português brasileiro da nossa pesquisa são falantes da variedade 

caipira, na qual é possível a ocorrência de palatalização de /t/ e /d/ 

quando há o contexto para desencadear esse fenômeno, ou seja, /t/ 

e /d/ diante de vogal anterior fechada [i]. Desse modo, em alguns 

momentos, houve palatalização na realização dos nomes comer-

ciais tanto pelos falantes do português brasileiro que estudam inglês 
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quanto pelos que não estudam, como podemos observar nos exem-

plos 36 e 37 (citados anteriormente) e 45 (a seguir). 

Exemplo 45

Hot

  
  
 

  
  

σ σ σ

tɑ:h

O O OR R R

Nu Nu NuCo

IA PB

h c t i
[ʧ]

Em todos os exemplos, as consoantes encontravam-se diante de 

/i/. Nos exemplos 36 e 45, a palatalização foi motivada pela epênte-

se e, no Exemplo 37, o /i/ já se encontrava originalmente na sílaba. 

Esse fenômeno também acontece como estratégia de adaptação de 

nomes comuns e nomes próprios. Assis (2007) também demons-

trou a palatalização de /t/ e /d/ diante de vogal anterior fechada 

[i] em nomes como fast food – em que a palatalização foi motivada 

pela epêntese – e marketing. Nos nomes próprios, Souza (2011) 

também mapeou ocorrências de palatalização, motivadas ou não 

pela epêntese, como nos nomes Christian e Edson. Cagliari (1997) 

segmentou o fenômeno, que tem como gatilho [i], em três regras:

1) Fissão da raiz consoante oclusiva gerando a africada

2) Preenchimento da planilha da fricativa, que é palatoalveolar

3) Boa-formação: oclusiva torna-se palatoalveolar por assimi-

lação com a fricativa

Para o autor, esse fenômeno pode ser representado pela geome-

tria de traços, como no Exemplo 46 a seguir.
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Exemplo 46

t, d > ʧ, ʤ

------------C----(esqueleto)------------V---

R R

i, ɪ

Cav. O.

C-Place C-Place C-Place

Cav. O. Cav. O.

[cor]

[+ant]

[-cont]

[-ant] [cor] [-open]

[cor] Vocálico

V-Place   Abert

Fonte: Cagliari (1997, p.54).

Segundo o pesquisador, a regra tradicional, pela qual há um 

processo de palatalização, esconde os fatos reais da língua, isto é, 

a formação de uma africada. Desse modo, a palatalização é apenas 

um dos fatos – a mudança de lugar de articulação da oclusiva, que 

passa de alveodental para palatoalveolar. Cagliari explica que esse 

fenômeno é considerado uma palatalização porque, tradicional-

mente, a propriedade palatal é atribuída à vogal anterior alta e à 

fricativa palatoalveolar.

Em português europeu, não foram encontrados casos de palata-

lização de /t/ e /d/, pois, com relação a essas consoantes, esse não é 

um processo fonológico comum nessa variedade.

Vocalização de /l/ em posição de coda silábica

A consoante líquida lateral /l/ é, juntamente com /R/ e os ar-

quifonemas /S/ e /N/, uma das poucas possibilidades de trava-

mento silábico no português. Segundo Silva (2002) em posição 

final de sílaba (como nas palavras “cal” e “solta”), o fonema /l/ tem 

duas possibilidades de realização fonética: ele pode ocorrer como 
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uma lateral alveolar (ou dental) velarizada28 [ɫ], como em “cal” [kaɫ] 

(pronúncia possível na variedade do português do Sul do Brasil e de 

Portugal); ou pode acontecer a vocalização29 desse fonema, que é a 

pronúncia da maioria dos dialetos do português brasileiro, como em 

“cal” [kaʊ̯]). Para a realização da lateral /l/ em português, Mona-

retto et al. (2005 [1996]) propõem o esquema a seguir.

Esquema 6

 Posição CV: [l] 
/l/ 

 Posição VC: [ɫ] ou [w]

Segundo Silva (2012), em inglês ocorrem dois tipos de <l>: claro 

(clear l) e escuro (dark l). Segundo a pesquisadora, o primeiro tipo 

acontece em início de palavra (lice [laɪs]) e nessa posição é precedi-

do de <s> (slow [sloʊ]); ocorre também no meio de palavra, entre 

vogais (belly [bɛli]), e nessa posição é precedido de outra consoante 

na sílaba anterior (islam [izlæm]) ou na mesma sílava (play [pleɪ]). 

Silva explica que o l claro tem as propriedade articulatórias do <l> 

em início de sílaba do português. Já o l escuro é velarizado e costu-

ma ocorrer em posição final de sílaba em inglês, que pode coincidir 

com final de palavra (awful [ɑ:fl]). No inglês, não há possibilidade 

de vocalização do /l/, como no português brasileiro. Conforme 

Ladefoged e Johnson (2011), a pronúncia velarizada é a mais recor-

rente na língua americana: “in most forms of American English, all 

examples of /l/ velarized, except, perhaps, those that are syllable 

 28 Segundo Cagliari (2007), “a velarização consiste em um levantamento da parte 

traseira do dorso da língua em direção ao véu palatino, concomitantemente 

com uma outra articulação de menor estreitamento e que ocorre em outro 

lugar das cavidades supraglotais. Por isso, a velarização é sempre uma articu-

lação secundária em relação à outra articulação” (p.105).

 29 Lee (1992) acredita que a vocalização seja um fenômeno pós-lexical, seguindo 

os pressupostos teóricos da fonologia lexical. Assim, esse fenômeno ocorrerá 

em todos os casos em que houver contexto para isso, sem exceções. 
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initial and between vowels, as in freely” (p.67) [na maioria das 

variedades do inglês americano, o fonema /l/ sempre ocorre vela-

rizado, execto, talvez, os que estão em sílaba inicial e entre vogais, 

como em freely] (tradução nossa). 

Os dois grupos de falantes do português brasileiro da nossa 

pesquisa, habituados ao processo de vocalização, também trans-

feriram essa característica para a pronúncia dos estrangeirismos 

presentes nos nomes comerciais do nosso corpus, como podemos 

ver no Exemplo 47. 

Exemplo 47

All 

σ σ

ɑ: a wl

O OR R

Nu NuCo

IA PB

Esse processo de adaptação também aconteceu nos nomes co-

muns estudados por Assis (2007), por exemplo, na palavra “cris-

tal”, realizada como [kɾistaʊ ̯] em português brasileiro. Os nomes 

próprios analisados por Souza (2011) também apresentaram o fe-

nômeno da vocalização nessa variedade, como Albert, realizado 

[aʊ ̯bɛhʧi] pelos falantes do português de São Luís, Maranhão. 

Massini-Cagliari (2010) também comenta a vocalização no antro-

pônimo Milksheikson, em que ocorre a vocalização da lateral em 

posição de coda na sequência, na sílaba <mil> ([miʊ̯]).

Segundo Mateus et al. (1990), no português europeu as laterais 

são velarizadas em final de sílaba. Dessa forma, na palavra Algarve, 

o <l> que se encontra em final de sílaba realiza-se como [ɫ] velar em 

todos os dialetos dessa variedade – contexto em que se realiza como 
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semivogal /w/ em muitos dialetos brasileiros. No entanto, embora 

a pronúncia do [ɫ], em final de sílaba, seja comum no português 

europeu, ela não foi verificada em todas as pronúncias do nome 

All Racquets Sports. Somente três falantes pronunciaram a velar 

[ɫ]. Os outros interpretaram a palavra All como um ditongo [ɔʊ ̯], 

vocalizando o /l/ de modo análogo ao português brasileiro, como 

representado no Exemplo 47. 

Uma hipótese para que isso tenha acontecido é o fato de terem 

contato com a língua inglesa através de filmes, na faculdade e em 

diversos outros contextos (além de essa palavra aparecer em um 

nome comercial da cidade em que vivem) e já terem ouvido essa pa-

lavra. Desse modo, interpretaram sua pronúncia como [ɔʊ̯] e, assim, 

reproduziram o que acreditam ser o mais próximo da pronúncia ori-

ginal do inglês americano. Essa hipótese se torna mais provável se 

observarmos que a pronúncia dessa palavra como [ɔʊ̯] foi realizada 

por todos os falantes do português brasileiro que estudam inglês, ou 

seja, por aqueles que têm maior proximidade com essa língua, pois 

estudam-na com maior profundidade. Os demais falantes do portu-

guês europeu – do mesmo modo que alguns falantes do português 

brasileiro que não estudam inglês – seguiram as regras de decifração 

da escrita e, por isso, realizaram o /l/ velarizado ([aɫ]), que, con-

forme explicamos, é comum nesse contexto no português europeu.

Apagamento

Esse processo, também conhecido como queda, eliminação ou 

truncamento, ocorre quando “há a supressão de um segmento da 

forma básica de um morfema” (Cagliari, 2002b, p.101). Assim 

como a epêntese, o apagamento ocorre para “resolver” sílabas anô-

malas. Entretanto, esses dois processos atuam em direções contrá-

rias, uma vez que a epêntese acrescenta elementos e o apagamento 

suprime. Com relação às pronúncias dos nossos falantes do portu-

guês brasileiro, encontramos alguns casos de apagamento nas rea-

lizações daqueles que não estudam inglês, como podemos observar 

nos exemplos 48 e 49 a seguir.
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Exemplo 48

Tech

σ σ

t tε εk

O OR R

Nu NuCo

IA PB

Exemplo 49

Bite

σ σ

b a ɪ b it

O OR R

Nu NuCo

IA PB

Nesses exemplos, verificamos que houve o apagamento do /k/ 

final da palavra Tech do nome comercial Car Tech ([ˌkɑːɹtɛk] no 

inglês americano e [kaɹte] no português brasileiro) e do /t/ final da 

palavra bite, do nome comercial Bytecenter ([baɪ̯tˌsenɾəɹ] no inglês 

americano e [bise ɪ̯ teɹ] no português brasileiro, pois o português 

não permite esses sons em posição de coda silábica). Nessa varieda-

de do português, essas realizações não foram comuns, sendo mais 

corriqueira a pronúncia desses nomes com a ocorrência de epên-

tese ([baɪ̯t hɪ̥se ɪ  ̯teɹ] e [kaɹtɛkɪ], respectivamente). Além desses 

exemplos, observamos também um único caso de apagamento da 
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consoante nasal [n] no final da palavra seventeen (em inglês ameri-

cano [sɛvənti:n]), realizada [siʊ̯ve ɪ ̯thɪ] por um falante do português 

brasileiro que não estuda inglês).

Nas pesquisas de Assis (2007), Souza (2011) e Massini-Cagliari 

(2010), as autoras também observaram casos de apagamento. Com 

relação aos nomes comuns, Assis observou o apagamento do /t/ 

final, como na palavra impeachment, de modo que a sílaba final 

dessa palavra, que em inglês americano era CVCC (um padrão 

possível no português brasileiro, mas não com os segmentos /Nt/ 

na posição de coda), é reestruturada, tornando-se CVC, com a nasal 

/N/ na coda. Em relação aos nomes próprios, Souza comenta três 

casos de apagamento: o apagamento do /k/ do antropônimo Vic-

tor – dessa forma, a sílaba [vɪk] do inglês americano tornou-se [vi], 

transformando uma sílaba marcada, CVC, em uma não marcada, 

CV, que é o padrão do português brasileiro; e dois apagamentos em 

Herbert, pronunciado [ɛbehʧɪ] pelo falante da pesquisa da autora, 

evidenciando o apagamento do [h] inicial (compreensível, já que 

o <h> é sempre zero fonético nesse contexto no português brasi-

leiro), e o [ɹ] da coda da sílaba <her>, pois sílabas marcadas por 

consoante retroflexa na posição de coda não obedecem ao padrão 

fonético da variedade estudada pela autora (português de São Luís, 

Maranhão). Por fim, dois exemplos de apagamentos analisados por 

Massini-Cagliari ocorreram no antropônimo Irso (de Wilson), em 

que, na sílaba inicial, se verificou o apagamento da semivogal do 

onset e, na sílaba final, o da nasal.

Na nossa pesquisa, o apagamento de consoantes não licenciadas 

em posição de coda, verificado no português brasileiro, não ocorreu 

no europeu. Foi mais comum a manutenção do som na coda, como 

em [baɪ̯tseteɹ] e [kaɾtɛk] e, mais raramente, a epêntese, como em 

[]kaɾtekɪ̥]. No português europeu, no entanto, verificamos que 

alguns falantes realizaram o apagamento do [h], que em inglês ame-

ricano corresponde ao som do <h> inicial de palavras como hacker 

e hot, realizadas [akeɾ] e [ɔth], respectivamente, fenômeno que não 

aconteceu com os falantes do português brasileiro da nossa pesqui-
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sa, mas já foi verificado com relação aos nomes próprios na pesqui-

sa de Souza. Como o <h> em início de palavras representa sempre 

zero fonético na escrita, a ortografia das palavras pode ter levado ao 

processo de apagamento do som [h] por ele representado em inglês. 

Esse processo aparece representado no Exemplo 50.

Exemplo 50

Hot

σ σ

O

h
[th]

ɑ: t t

OR R

Nu Co Nu

IA PE

Além dos casos de apagamento observados na nossa pesquisa, 

constatamos a realização de haplologia na pronúncia de alguns fa-

lantes, considerada por alguns autores como um processo de apa-

gamento. Seguindo esse raciocínio, Tenani (2002) afirma que “a 

haplologia é definida [...] como sendo um processo em que há a 

queda total de uma sílaba” (p.137) e Pavezi (2005), que esse é “um 

processo fonológico em que há a queda total de uma sílaba no en-

contro de duas sílabas semelhantes átonas em fronteiras de pala-

vras” (p.751).

No entanto, outros estudiosos, como De Lacy (1999), acreditam 

que esse fenômeno pode tratar-se de um processo de coalescência,30 

 30 Segundo Crystal (2000), coalescência é “a união de unidades linguísticas que 

antes podiam ser distinguidas” (p.49), isto é, uma espécie de fusão de termos 

que antes estavam separados.
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e não de apagamento de morfemas. Todavia, Battisti (2004) – que 

estudou a haplologia sintática na variedade do português brasileiro 

do Sul do país, através de entrevistas sociolinguísticas do corpus Var-

sul e pelo aparato teórico da teoria da otimalidade (TO) – observou 

que esse processo realmente constitui um caso de apagamento, e não 

de coalescência. Em seu estudo, a autora considerou que o princípio 

do contorno obrigatório (PCO) – que proíbe elementos adjacentes 

idênticos num mesmo plano – age condicionando a haplologia. Foi 

formulado originalmente por Leben (1973) e, desde então, vem 

sendo aplicado em inúmeros estudos (Odden, 1995; Broselow, 1995; 

Clements; Hume, 1995; Schane, 1995). Para Cagliari (1999a), esse 

princípio ainda não foi discutido mais profundamente pela fonologia 

atual. Segundo o autor, “a ação deste princípio é a de barrar autos-

segmentos iguais na mesma fileira (tier) na forma subjacente lexical. 

É uma forma de restrição” (p.17). Silva (2005) observa que, se uma 

sequência idêntica ocorre, ela é reduzida a uma unidade no processo 

derivacional, assim “(aa) torna-se (a)”. A autora também assinala 

que a extensão da aplicação desse princípio para outras categorias, 

como segmentos e sílabas, tem sido tópico de discussão na literatura.

Cagliari, seguindo Yip (1988), sintetiza a ação do bloqueio nos 

seguintes casos: 

• elimina raízes idênticas e traços de lugares idênticos;

• trata-se de uma restrição da gramática universal que evita 

sequências tautológicas;

• fonemas que pertencem a morfemas diferentes ocorrem em 

fileiras diferentes (de modo que nem toda sequência de traços 

idênticos é atingida pelo princípio); 

• combinação de fileiras (tier conflation) pode colocar dois ele-

mentos idênticos juntos;

• se nenhuma regra agir sobre dois traços idênticos adjacentes, 

eles se fundirão em um, no final do ciclo derivativo, comple-

tando sua passagem por um estrato lexical.

Finalizando seu trabalho, Battisti (2004) considerou o PCO uma 

restrição importantíssima para a ocorrência da haplologia, ocupan-
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do posição privilegiada no ranking de restrições. Já Leal (2006) 

afirma que “pode-se dizer que o OCP [PCO] é o princípio que rege 

a haplologia, pois proíbe segmentos consecutivos ou adjacentes 

que sejam idênticos” (p.70). Diante das análises da haplologia sin-

tática no português brasileiro, as autoras observam também que a 

atonicidade da sílaba suprimida parece ser outro fator relevante no 

processo. Em trabalhos anteriores (Prado, 2010; 2011), verificamos 

a haplologia em palavras derivadas com o sufixo -ção no português 

brasileiro e no português arcaico. Também notamos que as sílabas 

que caem são átonas e, se não são iguais, possuem ao menos traços 

em comum com a consoante /s/ do sufixo, o que nos leva a crer que 

esses fatores também são importantes para a análise da haplologia. 

Nos casos encontrados na nossa pesquisa, observamos a haplolo-

gia ocorrendo com segmentos idênticos em contexto de português 

brasileiro, como podemos observar nos exemplos 51 e 52.

Exemplo 51

Racquets Sports

σ σ σ σ σ σ σ σσ

O O O O O O O OOR R R R R R R RR

Nu

æ k t t s h k t tR
Ø

a i i i{is sps}spɪ

Nu Nu Nu Nu Nu Nu NuNuCo Co Co Co Co Co Co CoCo

IA PB

Exemplo 52

Baby Beef

σ σ σ σ σ σσ

O O O O O OOR R R R R RR

Nu

eb b i fi: b e {b b
Ø

i i} i f ibɪ

Nu Nu Nu Nu NuNuCo Co Co Co Co CoCo

IA PB
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Como podemos notar, as sílabas que “caíram” no processo eram 

átonas e iguais aos segmentos que permaneceram. No caso de All 

Racquets Sports ([aʊ̯hakɪthɪ̥spɔɹʧɪ]), a sílaba [ɪs], que deveria estar 

na palavra sport no português brasileiro, além de ser átona, era idên-

tica ao núcleo e à coda da sílaba [thɪs], o que favoreceu sua queda. 

Já no caso de Baby Beef [beɪ̯bifɪ̥], tanto a sílaba átona final que 

deveria estar na palavra baby quanto a primeira sílaba /bi/ de beef 

eram idênticas. Examinando esses exemplos, podemos dizer que o 

princípio do contorno obrigatório também é uma restrição que age 

nesses casos, colaborando para que sons de configurações idênticas 

não fiquem adjacentes na pronúncia desses estrangeirismos. Outro 

caso de haplologia que pode ter sido motivado por esse princípio, e 

que foi o único verificado também para o português europeu, ocor-

reu no nome comercial Blue Wash, com a pronúncia [blu]ɔʃ]: nesse 

caso, observamos o apagamento do /w/ da palavra wash ([wɔʃ]). 

 No entanto, convém observar que esses nomes comerciais tam-

bém foram pronunciados sem a ocorrência de haplologia, tam-

bém observada no estudo de Assis (2007), na pronúncia do nome 

comum resort, pronunciado no contexto “resort de”; é possível que 

os sujeitos tenham interpretado a sílaba final de resort como /ti/, 

que possui traços semelhantes à sílaba /di/ seguinte, motivando o 

fenômeno. 

Ambissilabicidade

Segundo Collischonn (2005a [1996]), o termo “ambissilabicida-

de” foi usado por foneticistas e fonólogos para descrever consoantes 

que são consideradas como pertencentes, ao mesmo tempo, tanto à 

sílaba precedente quanto à sílaba seguinte. De acordo com Hogg e 

McCully (1999[1987]), os falantes nativos de inglês não conseguem 

saber ao certo se o /n/ na palavra honest pertence à primeira ou 

à segunda sílaba. Para esses e outros autores, uma solução para o 

problema seria criar uma regra que, sempre que possível, e segundo 

os princípios de estrutura silábica, fizesse que as consoantes inter-

vocálicas passassem a pertencer a ambas as sílabas, ou, para usar o 
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termo técnico, se tornassem ambissilábicas.31 Os autores, ao com-

parar as palavras petrol e patrol, observaram que a primeira possi-

velmente tem o /t/ ambissilábico, mas a segunda, não. Acreditam 

que o acento tônico da primeira sílaba seja crucial para demonstrar 

a ambissilabicidade em petrol. Segundo eles:

The reason for this goes back to the structure of stressed and 

stressless sylables. In unstressed syllables, amongst other features, 

there will only be an obligation for one mora to be present, that is 

to say, one crucial difference between a stressed and an unstressed 

syllable will be that whereas a stressed syllable must contain either 

a long vowel (or diphthong) or short vowel plus a consonant, an 

unstressed syllable need only contain a short vowel or syllabic-

consonant, e.g. the second syllables of happy and bottle. (Hogg; 

McCully, 1991 [1987], p.53-4)

[A razão para esse fenômeno remete à estrutura de sílabas 

tônicas e átonas. Em sílabas átonas, entre outras características, é 

necessário que haja apenas uma mora, ou seja, uma diferença cru-

 31 Alguns autores não concordam com a ocorrência desse fenômeno. Blevins 

(1995), por exemplo, acredita que a ambissilabicidade não ocorre: “extending 

syllable theory to incorporate ambisyllabicity allows for systems in which 

a minimal three-way phonological distinction in intervocalic consonants is 

possible: these segments maybelong exclusively to the second syllable (typical 

output of the CV-rule); exclusevely to the first syllable; or to both syllables. 

However, […] ambisyllabic representations are unecessary when rules of 

resyllabification are invoked. One is led to conclude that until such mini-

mal three-way phonological contrast are demonstrated, a theory without 

access to ambissyllabic representations is to be preferred on grounds of res-

trictiveness” (p.232) [“estender a teoria da sílaba para englobar o conceito de 

ambissilabicidade permite sistemas com no mínimo três modos de distinguir 

fonologicamente consoantes intervocálicas; esses segmentos pertenceriam 

exclusivamente à segunda sílaba (regra CV), exclusivamente à primeira sílaba 

ou a ambas as sílabas. Todavia, [...] representações de ambissilabicidade são 

desnecessárias quando as regras de ressilabificação são aplicadas. Somos leva-

dos a concluir que, mesmo diante de tais possibilidades de contrastes fonoló-

gicos, uma teoria sem regras de ambissilabicidade é preferível por razões de 

restritividade.”] (tradução nossa). 
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cial entre uma sílaba tônica e uma sílaba átona: enquanto a sílaba 

tônica deve conter uma vogal longa (ou ditongo) ou vogal breve e 

uma consoante, uma sílaba átona precisa conter apenas uma vogal 

breve ou uma consoante silábica, como se pode verificar nas segun-

das sílabas de happy e bottle.] (Tradução nossa)

Para os autores, ao considerar que a estrutura silábica de petrol 

e patrol é a mesma, petrol violaria o modelo de estrutura do acento, 

já que a sílaba /pe/ é tônica e contém na rima somente uma vogal 

breve. Assim, apenas a ressilabificação de /t/ faz que essa con-

soante se torne ambissilábica, fazendo que o padrão silábico desse 

vocábulo seja condizente com a posição do acento que apresenta. 

Para Mateus e D’Andrade (2000), há somente uma possibili-

dade de ambissilabicidade em português: quando a vogal /i/ ocorre 

em contexto intervocálico, como em palavras como “saia” e “areia”. 

No nosso estudo, observamos que a pronúncia de alguns falan-

tes do nome Blue Wash pode ser interpretada como um caso de 

ambissilabicidade.

O som /w/, na língua inglesa, apresenta as mesmas caracterís-

ticas articulatórias da vogal /u:/. Mas, enquanto este se comporta 

como uma vogal, pode ser centro de sílaba e receber acento, o pri-

meiro se comporta como um som consonantal e não pode ser centro 

de sílaba. Silva (2012) acrescenta: 

O som w tem as mesmas características articulatórias do seg-

mento ʊ – em ditongos: como oʊ em no ou aʊ em how. A diferença 

entre os sons w e ʊ é que o som w precede um segmento vocálico 

na mesma sílaba (water ˈwɔ:ter) e o som segue um segmento vocá-

lico na mesma sílaba (toe toʊ). Concluímos que os sons w e ʊ – em 

ditongo – são glides e a distinção e classificação destes segmen-

tos está relacionada ao comportamento dos mesmos na estrutura 

sonora. (p.164-5)

No nome comercial, a palavra Wash está precedida de uma síla-

ba (Blue), terminada em /u:/. Dois falantes do português brasileiro 
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que estudam inglês e quatro do europeu realizaram a pronúncia 

desse nome comercial com um único /u/ ([bluʊ ̯ɛʃɪ̥], [bluʊ ̯ɔʃ]), 

que ocupa, ao mesmo tempo, o núcleo de uma sílaba e o onset da 

outra, como podemos observar no Exemplo 53.

Exemplo 53

Blue Wash 

σ σ σ σ σ

O O O

b bl lu iuw ʃ ʃc c

O OR RR RR

Nu NuNuNu NuCo

IA PB/PE

Deslocamento de acento

De acordo com Massini-Cagliari (1992a), a palavra “acento”, 
em uma gramática normativa da língua portuguesa, possivelmente 

será encontrada na parte intitulada “Acentuação gráfica”, em refe-

rência apenas ao sinal gráfico que se coloca sobre uma vogal, por 

convenções do sistema de escrita do português. A autora explica 

que, em linguística, a preocupação com o acento não diz respeito 

ao seu aspecto gráfico nas palavras, mas sim ao fenômeno que faz 

que uma sílaba seja pronunciada de maneira mais forte do que 

outra dentro da palavra. Esse ponto de vista está mais relacionado 

à noção tradicional de “tonicidade”, ou seja, à divisão das palavras 

em oxítonas (como “café”), paroxítonas (como “sapo”) e propa-

roxítonas (como “câmara”), de acordo com a posição da sílaba 

tônica. A tonicidade depende da posição da sílaba mais proemi-

nente, sendo a palavra oxítona quando a sílaba mais saliente é a úl-

tima, paroxítona quando é a penúltima e proparoxítona quando é a 

antepenúltima.
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O acento tônico tem função distintiva em português, isto é, 

serve para distinguir vocábulos, já que, conforme a posição da sí-

laba mais forte, as palavras podem assumir significados diferentes. 

Câmara Jr. (2004 [1970]) exemplifica essa relação com alguns pares 

de palavras, como “jaca”/“jacá”, “cáqui”/“caqui”, em que a dife-

rente posição da sílaba mais forte distingue os vocábulos. O autor 

ainda menciona o papel do acento na distinção de padrões morfo-

lógicos, como em “rótulo”/“rotulo” e “fábrica”/“fabrico”, em que 

os verbos são paroxítonos e os substantivos, proparoxítonos. Na 

teoria métrica (Liberman, 1975; Prince, 1975; Liberman; Prince, 

1977), o acento é tratado como uma estrutura rítmica organizada de 

modo hierárquico. A primeira estrutura proposta nessa teoria foi a 

representação do acento por meio de árvores métricas (Liberman; 

Prince, 1977), que incluíam as ramificações ligadas aos nós, como 

podemos observar no Exemplo 54. 

Exemplo 54

W S

S

U ni ver si da de de pi nasCam

σs σs σs σsσwσw σw σw σwσw

S

Σw Σw Σs Σs

Fonte: retirado de Massini-Cagliari (1999a, p.78).

Nessa representação da expressão “Universidade de Campi-

nas”, as sílabas mais proeminentes recebem a marca s (de strong, 

forte) e as menos proeminentes recebem a marca w (de weak, fraco). 
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Já a teoria da grade métrica de Prince (1983) representa as proemi-

nências suprimindo as ramificações, como podemos notar na repre-

sentação da mesma expressão apresentada no Exemplo 55. 

Exemplo 55

x

x x

x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x

U ni ver si da de de Cam pi nas

Fonte: Massini-Cagliari (1999a, p.78).

Nessa representação da grade métrica, uma marca x é atribuída 

a cada sílaba. No nível superior, é estabelecida a primeira relação de 

proeminência, num contínuo de fraco ou forte, em espaços mais ou 

menos iguais. Outros níveis superiores vão sendo estabelecidos, até 

que se chegue ao grau mais alto de acento, que é o acento principal.

Diante dessas duas formas de representar o acento, surgiu a polê-

mica sobre qual delas seria a mais adequada. Prince (1983) defende a 

representação em grades, pois considera-as as mais representativas 

dos fenômenos rítmicos. Todavia, os trabalhos de Fonologia Pro-

sódica (Nespor; Vogel, 1986; Selkirk, 1980) adotam representações 

arbóreas, para dar conta de outros fenômenos prosódicos além do 

acento, como a entoação.

Por fim, com os trabalhos de Halle e Vergnaud (1987), Kager 

(1989), Goldsmith (1990) e Hayes (1995), as vantagens dos dois 

tipos de representação da teoria métrica foram reunidas, criando o 

que se convencionou chamar de grades parentetizadas. Este tipo de 

representação mostra com clareza a hierarquia das batidas rítmi-

cas da representação em grade, mas sem eliminar as ramificações 

que indicariam os constituintes que apareceriam em uma árvore 

métrica. Para ilustração, vamos observar novamente a expressão 
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“Universidade de Campinas” seguindo a teoria das grades parente-

tizadas no Exemplo 56.

Exemplo 56

(  x  )

(   x  ) (  x  )

(x  ) (    x  ) (x) (  x  )

(x .) (x .) (x .) (x) (x) (x .)

U ni ver si da de de Cam pi nas

Fonte: Massini-Cagliari (1999a, p.79).

Na teoria métrica paramétrica do acento e do ritmo desenvolvida 

por Hayes (1995) há uma subteoria do peso silábico. Nesse modelo, 

a sílaba é sempre a unidade que carrega o acento. Em sistemas insen-

síveis ao peso das sílabas na atribuição do acento, o estabelecimento 

de regras que determinam qual sílaba da palavra deve ser marcada 

como proeminente é suficiente para a descrição do acento. No en-

tanto, nos sistemas que consideram as diferenças de peso entre as sí-

labas, é necessário o estabelecimento de critérios para definir sílabas 

leves e pesadas. Massini-Cagliari (1999a) observa que, como uma 

sílaba CV tem sempre um elemento, tanto no núcleo como na rima, 

é considerada monomoraica, enquanto uma sílaba CVV tem sempre 

dois elementos e é considerada bimoraica. Segundo a autora, “isso 

ocorre porque a(s) consoantes do onset nunca licenciam uma mora – 

é por este motivo que as regras de acento só levam em consideração 

os elementos da rima” (p.90). Entretanto, como o peso de sílabas 

do tipo CVC varia entre as línguas do mundo (monomoraica ou 

bimoraica), há a necessidade de postular uma escolha paramétrica. 

Para isso, é preciso observar a quantidade de elementos no núcleo ou 

na rima, a fim de estabelecer o peso silábico: as línguas que contam 

apenas os elementos do núcleo consideram-na monomoraica, e as 

que contam os elementos da rima, bimoraica, como podemos obser-

var nos exemplos 57, 58 e 59 a seguir.
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Exemplo 57 Exemplo 58 Exemplo 59

 

σ

O

C

R

Nu

V

µ

 

σ

O

C

R

Nu

V V

µ µ

 

σ

O

C

R

Nu

V C

µ (µ)

Fonte: retirado de Massini-Cagliari (1999a, p.90).

O acento lexical, nas diferentes línguas, é determinado pelo 

ritmo, a partir da construção de pés sobre um domínio determinado 

parametricamente por cada uma delas. O direcionamento na cons-

trução dos pés também é determinado por cada língua (da esquerda 

para a direita ou da direita para a esquerda), bem como a sensibi-

lidade ao peso silábico. Dessa forma, o inventário dos pés binários 

se reduz a três: o troqueu silábico (que não leva em consideração o 

peso silábico), o troqueu moraico (que leva em consideração o peso 

silábico) e o iambo, como podemos ver no Quadro 25.

Quadro 25 – Inventário dos pés limitados básicos 

Inventário dos pés básicos

Troqueu silábico (x .)

σ σ

Troqueu moraico (x . )

  

ou (x)

—

Iambo (. x)

 σ
ou (x)

—

Fonte: adaptado de Massini-Cagliari (1999a, p.84).

De acordo com alguns pesquisadores, como Bisol (1992), Wet-

zels (1992) e Massini-Cagliari (1999a), o acento do português é sen-

sível ao peso das sílabas, sendo atribuído a partir da localização de 

troqueus moraicos, do final para o começo da palavra. Esse padrão 

geraria todas as palavras paroxítonas terminadas em sílabas leves 

(que é o padrão da língua) e oxítonas terminadas em sílabas pesadas. 
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Já os padrões excepcionais (proparoxítonas e paroxítonas termina-

das em sílabas pesadas) são gerados por regras alternativas, em ní-

veis mais profundos do léxico. No entanto, Mateus (1983) acredita 

que o acento do português recai sobre a última vogal do radical, opi-

nião compartilhada por Lee (1995). Da mesma forma que a propos-

ta anterior, essa também explica a atribuição de acento a padrões não 

excepcionais, sendo que, para as proparoxítonas, esse autor recorre 

ao padrão trocaico para explicar a localização do acento. 

Embora esse ainda seja um assunto controverso, o mais importan-

te é perceber que o resultado das duas regras descritas acaba por atri-

buir o acento na mesma posição. É importante ressaltar que a opção 

por uma ou outra regra de atribuição do acento não influencia a análi-

se do nosso trabalho, pois, mesmo diferentes, todas as regras devem, 

obrigatoriamente, posicionar o acento sobre a sílaba em que ele de 

fato ocorre. No entanto, notamos que as descrições do acento que 

consideram o pé básico do português como sendo iâmbico acabam, 

em algum momento, considerando alternâncias trocaicas em suas 

análises. Portanto, para efeitos de comparação entre português (bra-

sileiro e europeu) e inglês (americano), optamos pelo padrão trocaico.

Conforme Massini-Cagliari (1999a), a regra de acento produzi-

da por esse padrão explica a estrutura métrica da grande maioria das 

palavras da língua portuguesa: paroxítonas terminadas em sílaba 

leve, oxítonas terminadas em sílaba pesada e monossílabos pesa-

dos, como podemos observar no Quadro 26.

Quadro 26 – Estrutura métrica da maioria das palavras do português 

Padrão acentual Estrutura métrica

Paroxítonas terminadas em sílabas leves (x .)

de te ti ve



Oxítonas terminadas em sílabas pesadas (x)

ra paz

 —

Monossílabos pesados (x)

pai

—

Fonte: adaptado de Massini-Cagliari (1999a, p.128).
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Com relação à posição do acento no português brasileiro, Cagliari 

(1999b) afirma que a tendência da língua é ter palavras paroxítonas 

(tipo troqueu) e que o acento recai em uma das três últimas sílabas. 

De acordo com o linguista, as palavras proparoxítonas atuais surgi-

ram por empréstimo tardio do latim ou de outras línguas. Câmara Jr. 

(2004 [1970]) afirma que o português popular tende a suprimir um 

segmento postônico das palavras proparoxítonas, transformando-as 

em paroxítonas, como em exército > exérço. Collischonn (2005b 

[1996]), concordando com Câmara Jr., também afirma que esse é 

um padrão especial, contrário à tendência geral de acentuar a penúl-

tima sílaba, regularizando essas palavras para o padrão paroxítono, 

como em árvore > arvi. Cagliari (1999b) nota que o fenômeno tam-

bém ocorre com os anglicismos incorporados recentemente ao léxico 

do português brasileiro. Nesses casos, os ajustes ainda levam em 

conta o padrão oxítono, também prevalente na língua portuguesa, 

como nas palavras basket > basquete e football > futebol. 

De acordo com Collischonn (2005b [1996]), na língua portu-

guesa, as palavras oxítonas existem em maior número do que as 

proparoxítonas e são de dois tipos: as que terminam em vogal e as 

que terminam em consoante. Normalmente, há preferência pelo 

acento na última sílaba quando esta é terminada por consoante, 

como na palavra “colher”. Portanto, quando a palavra terminada 

por consoante é paroxítona, o acento é marcado, como na pala-

vra “açúcar”. Esse fato se reflete inclusive na ortografia, pois são 

acentuadas as palavras paroxítonas, e não as oxítonas, quando há 

consoante final. O grupo de palavras oxítonas terminadas por vogal 

é formado por pequeno número de palavras do léxico do português 

e de grande número de palavras emprestadas de outras línguas, 

sobretudo o francês e diversas línguas indígenas e africanas, como 

“jacaré”, “bocó” e “xangô”. Dessa forma, quando a penúltima 

sílaba é pesada, o acento nunca recai sobre a antepenúltima sílaba, 

característica herdada do latim. Massini-Cagliari (1999a) explica 

que o padrão acentual default para o português é o paroxítono, de 

modo que oxítonas terminadas em vogal, como “sofá”, paroxítonas 

terminadas em sílaba pesada, como “túnel”, e todas as proparoxíto-

nas são exceções à regra. No entanto, a autora lembra que o caso das 
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paroxítonas terminadas em sílaba pesada e o das proparoxítonas 

podem ser resolvidos aplicando-se a regra de extrametricidade.32 

Nas palavras compostas, em língua portuguesa, o acento recai 

sobre o último elemento do composto (Câmara Jr., 2004[1970]; 

Massini-Cagliari, 1999a), como em “guarda-chuva” e “beija-flor”. 

Cagliari (1999b) apresenta algumas palavras compostas através de 

prefixos tônicos e argumenta que, “eventualmente, a sílaba tônica do 

prefixo pode se transformar em uma sílaba com acento secundário 

ou até ficar uma sílaba átona” (p.58), como podemos observar nos 

exemplos “pós+graduação” > “pós-graduação” e “pós+tônica” > 

“pós-tônica” > “postônica”. O pesquisador acredita que os com-

postos devem ser vistos sob dois pontos de vista: de forma isolada e 

dentro de um enunciado. Chama a atenção para o fato de que, quan-

do uma palavra composta é pronunciada isoladamente, comporta-se 

como uma sequência comum de duas palavras, mas quando ocorre 

no meio de um enunciado, comporta-se como qualquer sequência 

de palavras não compostas.

Variações de acento também acontecem por conta da argumen-

tação do falante e outros fatores pragmáticos, como podemos ver no 

Exemplo 60 (retirado de Cagliari,1999b, p.37). 

Exemplo 60

a) Pédro fói ao cinéma

b) Pédro foi ao cinéma

c) Pédro foi áo cinéma

O pesquisador observa que, semanticamente, o acento tem a 

função de marcar o foco do enunciado. Dessa forma, a sentença em 

a poderá ser uma resposta para a pergunta do tipo “quem foi ao ci-

 32 Segundo Hayes (1995), “an extrametricality rule designates a particular pro-

sodic constituent as invisible for purposes of rule application: the rules analyze 

the form as if the extrametrical entity were not there” (p.57) [“uma regra de 

extrametricidade designa um constituinte prosódico particular como sendo 

invisível para os propósitos da regra, que será aplicada como se a unidade não 

estivesse lá”] (p.57) (tradução nossa). 
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nema?”. Já o exemplo apresentado em b pode ser uma resposta para 

a pergunta “Pedro fez o quê?”. Por fim, em c, o enunciado dá ênfase 

ao fato de Pedro ter ido “ao cinema” e não a outro local. O linguista 

afirma que, foneticamente, uma sílaba tônica de um vocábulo pode 

ocorrer com atonicidade em determinadas circunstâncias, sobretu-

do em frases longas. Por exemplo, na frase “a casa caiu”, a primeira 

sílaba de “casa” e a última de “caiu” recebem tanto o acento fonéti-

co como o fonológico, mas na sentença “A tua casa azul caiu como 

todas as casas velhas” essas mesmas sílabas se manifestam fonetica-

mente como átonas, em decorrência da realização da fala e do ritmo.

Com relação à questão do acento secundário em português, Mas-

sini-Cagliari e Cagliari (2006) explicam que sua ocorrência pode ser 

interpretada como um resultado de regras de eurritmia da língua, já 

que a língua portuguesa não admite uma sequência muito longa de 

sílabas átonas, o que faz que muitas dessas sílabas passem “a ter um 

reforço extra, formando uma onda rítmica mais regular”. De acordo 

com os autores, fatores lexicais também ajudam na definição do 

acento secundário, como ocorre nos derivados em -(z)inho (“càfezi-

nho”), -í(ssi)mo (“bèlíssimo”) e -mente (“fèlizmente”), que apre-

sentam no radical derivacional um acento secundário (marcado com 

acento grave pelos autores). Além disso, os autores explicam que há 

tendência a ocorrer o acento secundário em posição inicial de palavra 

quando o acento principal encontra-se longe (como na palavra “àn-

ticonstitùcional”). A língua também tende a evitar que dois acentos 

aconteçam em sequência (como na palavra “càfezinho”). 

Embora o português e o inglês apresentem fenômenos seme-

lhantes em relação ao acento, como o contraste acentual distinti-

vo entre substantivos e verbos,33 a exemplo dos vocábulos record 

[ɹɪkɔɹd] (verbo) e [ɹɛkɔɹd] (substantivo) (exemplos de Assis, 2007), 

Schütz (2005) acredita que, devido ao fato de o falante nativo de 

 33 Ladegoged e Johnson (2011) comentam que há raros casos de diferença no 

padrão acentual entre dois verbos, como differ e defer. Explicam que a dife-

rença no padrão acentual pode ainda contemplar diferentes funções sintáticas 

(não apenas a distinção entre verbo/subtantivo). É o que se constata no par 

billow, que pode ser verbo ou substantivo, e bellow, preposição.
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português estar habituado ao padrão acentual da sua língua, bem 

como ao emprego de sinalização ortográfica indicativa do acento 

na palavra, lidar com a proeminência acentual em língua ingle-

sa pode representar um grande desafio, pois há maior número de 

possibilidades de realização do acento nessa língua, além de não 

existir um modelo de acentuação tônica predominante, bem como 

de sinalização ortográfica nas palavras. O Quadro 27 ilustra essa 

diferença entre o inglês e o português.

Quadro 27 – Comparação da posição do acento em palavras do português e do 

inglês 

Português Inglês

Oxítonas café, estudar, 

computador, 

refrigerador etc.

hotel, control, police, 

improve, exchange etc. (only 

two-syllable words)

Paroxítonas casa, modelo, Ipanema, 

comemorava etc.

video, English, important, 

united, revolution etc.

Proparoxítonas  fígado, metrópole, 

hemofílico etc.

excellent, hospital, 

government, photograph, 

photographer etc.

Acento na terceira 

sílaba antes da 

última

approximately, significantly, 

intelligible, objectionable etc. 

Acento duplo approximation, refrigerator, 

characteristic, category, 

necessary, dictionary, 

fundamental, introductory, 

overnight, Vietnamese 

Fonte: adaptado de Schütz (2005).

Roach (2002) acredita que esse assunto é de difícil abordagem. 

Para ele, o acento na palavra inglesa é tão difícil de determinar que 

é melhor tratar a localização dele como uma propriedade de cada 

vocábulo, que deve ser ensinada juntamente com a palavra. Lade-

foged e Johnson (2011) também afirmam que é bastante complexo 

determinar regras sobre o acento em inglês, pois é difícil definir o 

acento do ponto de vista do ouvinte, sendo que, às vezes, a sílaba tô-

nica é um tom mais alta. Segundo esses autores, a melhor forma de 

apresentar as diferenças de padrões acentuais entre as línguas na-
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turais é dividi-las entre aquelas que apresentam variação de acento 

na palavra (como o inglês e o alemão), aquelas que possuem acento 

fixo (como o tcheco e o polonês) e aquelas que apresentam acento 

frasal fixo, como o francês. Desse ponto de vista, o português e o 

inglês estão no mesmo grupo, no entanto, não apresentam compor-

tamento semelhante quanto ao acento.

Segundo os pesquisadores, muitas variações de acento em inglês 

podem estar associadas com a função gramatical das palavras. No 

Quadro 28 são exemplificados os tipos de alternâncias que podem 

acontecer.

Quadro 28 – Alternância de tonicidade de palavras em inglês 

Acento na primeira 

sílaba 

Acento na segunda 

sílaba

Acento na terceira 

sílaba

diplomat diplomacy diplomatic

photograph photography photographic

monotone monotony monotonic

Fonte: adaptado de Ladefoged e Johnson (2011, p.113).

Todas as palavras da primeira coluna do quadro apresentam 

proeminência na antepenúltima sílaba. Todavia, quando o substan-

tivo é formado pelo sufixo -y, como podemos ver na segunda colu-

na, o acento se desloca para a sílaba seguinte, que continua a ocupar 

a penúltima posição na palavra. Já a tonicidade na penúltima sílaba 

se manifesta sempre que o sufixo adjetival -ic é utilizado, conforme 

observamos na última coluna (Ladefoged; Johnson, 2011). Para 

os autores, desde que se elabore um conjunto de regras suficien-

temente complexas, é possível prever a localização do acento em 

palavras na língua inglesa. Eles explicam que, de modo análogo ao 

português, o acento tem diferentes funções na língua inglesa, além 

do caráter distintivo. Um exemplo é sua utilização para dar ênfase 

especial a um elemento da frase, até mesmo conjunções, como and. 

Por exemplo, em resposta à pergunta: “John or Mary should go?” 

[“Quem deveria ir, John ou Mary?”], se o falante não tiver prefe-

rência por nenhum dos dois poderá dizer: “I think John and Mary 
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should go” [“Acho que John e Mary devem ir”], com ênfase na 

conjunção, reforçando sua opinião de que os dois devem ir.

Com relação à atribuição do acento em inglês, Cagliari (2002b) 

afirma que a regra determina que a última consoante da sílaba é 

extramétrica e deverá ser acentuada se for pesada; caso contrário, 

o acento deverá cair na sílaba anterior. O autor cita como exemplos 

as palavras attend e astonish. Em attend, o <d> é considerado extra-

métrico e, como a sílaba -ten é pesada, o acento recai sobre ela. Em 

astonish, o <sh> é extramétrico; a sílaba -ni é leve, então o acento 

recai sobre a sílaba anterior, -to. 

Em relação aos compostos do inglês, Roach (2002, p.108) de-

clara que, de modo geral, o acento tônico da palavra sempre recai 

no primeiro elemento, conforme podemos constatar nas palavras 

typewriter,sunrise, tea-cup e fruit-cake. No entanto, as palavras 

compostas recebem maior tonicidade no segundo elemento nos 

seguintes casos: quando o primeiro elemento é um adjetivo e o se-

gundo termina em sufixo -ed (como em bad-tempered); quando o 

primeiro elemento é um numeral (como em second-class); quando 

o composto tem a função de advérbio (como em downstream); e, 

por fim, quando o composto funciona como verbo e apresenta um 

elemento adverbial no início (como em ill- treat). O autor chama a 

atenção para as diferentes possibilidades de formação de palavras 

compostas (uma só palavra, uso de hífen ou de espaço entre as pa-

lavras), o que acaba gerando dificuldades para o falante estrangeiro 

identificá-las como compostas unicamente pela escrita.

Hogg e McCully (1999) sintetizam a regra de atribuição do 

acento em inglês, fundamentada em pés, que deve ser utilizada 

após aplicação do princípio de extrametricidade:

Proceeding from right to left from the edge of the domain and 

on the rhyme projection only:

1)  Assign the rightmost syllable foot status if it branches.

2)  Assign every second syllable (counting from the rightmost 

foot or the edge of the domain if there is no rightmost foot) 

foot status.

3)  Assign the leftmost syllable foot status. (p.113) 

Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   223Miolo_O_uso_do_ingles_em_contexto_comercial_(GRAFICA).indd   223 31/12/2015   15:03:2131/12/2015   15:03:21



224  NATÁLIA CRISTINE PRADO

Procedendo da direita para a esquerda, a partir da borda do 

domínio e somente na projeção da rima: 

1)  Atribuir acento à sílaba com status de pé que estiver mais à 

direita, se ela se ramificar. 

2)  Atribuir acento a cada segunda sílaba com status de pé (con-

tando a partir do pé que estiver mais à direita ou da extremi-

dade do domínio, se não houver nenhum pé mais à direita). 

3)  Atribuir acento à sílaba com status de pé que estiver mais a 

esquerda.] (Tradução nossa)

Para ilustrar, os autores usam a representação arbórea apresen-

tada no Exemplo 61 para a palavra decrepit.

Exemplo 61

W

W

S

S

d ei pk ir t

Ladefoged e Johnson (2011) consideram que não há exatamente 

um acento secundário nas palavras, mas uma variação no padrão 

entoacional. De acordo com os autores, em palavras longas que 

contêm dois acentos, a diferença entre o primeiro e o segundo acen-

to é devida à imposição de um padrão entoacional, pois, quando 

essas palavras ocorrem dentro de uma frase, em uma posição em 

que não há efeitos de entoação, não há diferenças nos níveis de 

acento. Todavia, admitem que um acento menos intenso parece se 

manifestar em algumas palavras em inglês, exemplificando com os 

casos apresentados no Quadro 29 a seguir.
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Quadro 29 – Palavras com acento principal inicial e acento secundário final e pala-

vras apenas com acento inicial em vocábulos de três sílabas 

Palavras com acento principal inicial 

e secundário final

Palavras com acento inicial

multiply multiple

circulate circular

criticize critical

Fonte: adaptado de Ladefoged; Johnson (2011, p.112). 

Podemos notar que as palavras das duas colunas do quadro 

apresentam proeminência na primeira sílaba. Segundo os autores, 

embora os exemplos da primeira coluna pareçam receber um acento 

mais leve na última sílaba, isso de fato não ocorre. Na realidade, 

a questão está relacionada à qualidade das vogais presentes nos 

dois conjuntos de palavras. As vogais da primeira coluna diferem 

daquelas da segunda porque na sílaba final possuem uma vogal 

plenamente articulada. Essa vogal é sempre mais longa do que as 

vogais reduzidas (geralmente [ə]) presentes na última sílaba dos 

vocábulos da segunda coluna. O resultado é a diferença no ritmo 

dos dois grupos de palavras, fenômeno que decorre da distinção 

na qualidade das vogais, e não de diferenças no acento. De acor-

do com os autores, “there is not a strong increase in respiratory 

activity on the last syllable of the words in the first column. Both 

sets of words have increases in respiratory activity only on the first 

syllable” (Ladefoged; Johnson, 2011) [não há um forte aumento 

da atividade respiratória na última sílaba das palavras na primeira 

coluna. Ambos os conjuntos de palavras têm aumentos na atividade 

respiratória somente na primeira sílaba] (tradução nossa). 

Em resumo, na visão dos autores, as sílabas variam quanto ao grau 

de proeminência em uma frase, mas essa variação não está associada 

ao que se costuma chamar de acento. Os foneticistas compreendem 

que a acentuação está associada a um pico na entoação e propõem o 

diagrama apresentado no Exemplo 62 que se segue para represen-

tar os graus de proeminência de diferentes sílabas em uma frase. 
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Exemplo 62

syllables

stressed unsstressed

tonic
stress

non-tonic
stress

unreduced
vowel

reduced
vowel

No entanto, sozinha, a análise fonética dos autores não descre-

ve de maneira adequada o fenômeno, pois a falta de redução da 

vogal é causada pelo fato de ela ser acentuada no nível fonológico. 

Já Roach (2002) reconhece a ocorrência do acento secundário em 

inglês, como ocorre em vocábulos como photographic [ˌfəʊtəgɾæfɪk] 

e anthropology [ˌænæθɾəpɑləʤi]. Certamente, essa questão ainda 

pode ser mais explorada, no entanto, foge ao escopo da pesquisa 

apresentada neste livro, que se preocupou em analisar as diferenças 

e semelhanças da posição do acento em português e em inglês. 

Com relação à acentuação dos nomes comerciais do nosso cor-

pus, foram mantidos os acentos originais, por se tratar de padrões 

comuns nas duas línguas, como a palavra city [sɪɾi], que tanto em 

português como em inglês é paroxítona, como podemos ver na rea-

lização [siʧɪ̥], e band []bænd], monossílabo que passou a ter duas 

sílabas em português, mas manteve o acento na primeira sílaba, 

passando também a ser uma palavra paroxítona, padrão default em 

português, como vemos na realização [bɐʤɪ]. 

Já na palavra seventeen ([ˌsɛvənti:n]), na pronúncia de alguns 

falantes, observamos o deslocamento do acento da última para a 

primeira sílaba [sɛveɪt̯ɪ̃], o que não seria esperado para o português, 

já que a sílaba travada por nasal costuma atrair o acento. No entanto, 

alguns falantes adaptaram a pronúncia dessa palavra para [sɛvetɪn], 
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reinterpretando-a como duas palavras, mantendo o acento na sílaba 

<se> e acentuando também <teen>. Na palavra resort [ɹiˈzɔːɹt], a 

maioria dos falantes conservou o acento como no inglês ([ɹizɔɹtɪ̥]), 

uma palavra paroxítona que é muito comum no português. No entan-

to, notamos que um falante do português brasileiro que não estuda 

inglês deslocou o acento para a primeira sílaba [hezɔɹtɪ̥], provavel-

mente acreditando que, por se tratar de uma palavra estrangeira, ele 

seria diferente do esperado na sua língua materna. 

Percebemos, porém, que muitas palavras conservaram o padrão 

acentual do inglês na pronúncia da maioria dos falantes, mesmo não 

sendo o padrão típico do português. A palavra Racquets [ˈrækɪts], 

do nome comercial All Racquets Sports, por exemplo, que em in-

glês tem duas sílabas, a primeira acentuada, em português passa a 

ter três sílabas, mas mantém seu acento na primeira, gerando uma 

palavra proparoxítona terminada em sílaba leve, se entendermos 

que essa palavra, por ser um plural no inglês americano terminado 

em -s, como ocorre no português, pode ser interpretada como plural 

na língua de chegada e, como o morfema de plural -s é extramétrico 

no português brasileiro, não fica evidente para os propósitos de 

aplicação da regra de acento em português, o que podemos veri-

ficar nas realizações dos falantes, como: [hakɪthɪ̥s] no português 

brasileiro e [ɹɛkəts] no europeu, ou seja, um padrão excepcional. 

Apenas três falantes adaptaram essa palavra para paroxítona em 

português, como na pronúncia [ha]kɛthɪ̥s] do português brasileiro e 

[hakɛts] do europeu. 

Em outras palavras, foi mantido o acento original em portu-

guês, por exemplo, nas palavras terminadas em -er, como Power 

([paʊ ̯əɹ]), do nome comercial Power Muscle Totonho, e Runner 

[ɹʌnəɹ], do nome comercial Runner Comércio e Serviços. Em por-

tuguês, o esperado, para essas palavras, seria o acento recair sobre a 

última sílaba, como em “lazer”, já que essa sílaba é pesada (travada 

por /R/) e deveria atrair o acento; no entanto, o acento se manteve 

como no inglês em todas as realizações dos nossos falantes. Esse 

tipo de padrão excepcional em português já se encontra inclusive 

lexicalizado, como na palavra “revólver”. No nome comercial Re-
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cliners, apenas um falante do português brasileiro que não estuda 

inglês deslocou o acento para a última sílaba ([heklɪnɛɹs]). Já na 

palavra Teenager, de Teenager Moda Jovem, embora não tenham 

colocado o acento na última sílaba, poucos falantes realizaram o 

acento na primeira sílaba tônica, como no inglês [ti:neɪ ̯ʤəɹ]. A 

maioria adaptou para o padrão paroxítono do português, como se 

pode ver na realização [thineɪ̯ʤeɹ]. 

Fato semelhante ocorre com palavras travadas por consoante 

nasal, como chicken, leon e fashion. Por exemplo, no caso da pa-

lavra Fashion [fæʃən], do nome comercial Centro de Beleza MC 

Fashion, embora a sua pronúncia tenha variado em português, na 

maioria das vezes ela foi realizada com a sílaba final pesada, travada 

por consoante nasal, como em [fɛʃõʊ̯ ] que, em português, deveria 

atrair o acento. 

Alguns nomes comerciais que formaram o nosso corpus conti-

nham um composto em inglês. Como vimos, no inglês, o acento 

dos compostos recai normalmente no primeiro elemento, enquanto 

no português recai sempre no último. Essa diferença entre as duas 

línguas foi a responsável pelas adaptações de acento em compos-

tos encontradas no nosso estudo. Observamos que, em algumas 

realizações dos nossos falantes, alguns compostos, como a palavra 

sunshine, seguiram a regra do português, e o acento foi deslocado 

da primeira palavra para a segunda, que é o padrão do português 

para compostos. Em outros momentos, esses mesmos compostos 

tiveram o acento mantido como no original em inglês, foram rea-

nalisados como duas palavras e receberam acento tônico também 

na primeira palavra do composto. O composto drive-in [dɹaɪ̯vɪn] 

também teve o acento deslocado para o padrão do português, mas 

em alguns momentos recebeu dois acentos tônicos e foi reanalisa-

do como duas palavras separadas ([dɹaɪ̯vĩ]). Outros compostos 

foram reanalisados como constituindo duas palavras diferentes 

em português e ficaram com dois acentos tônicos, como a palavra 

bytecenter.

No trabalho de Assis (2007), a autora observou que os nomes 

comuns também sofreram adaptação do acento quando passa-
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ram para o português brasileiro. Um exemplo é a palavra internet 

(/ɪntəɹnet/), cujo acento, em inglês americano, cai na antepenúl-

tima sílaba e, no português brasileiro, passa para a penúltima por 

conta da epêntese (/iNteRnet/), ou seja, de uma proparoxítona 

passa a paroxítona, que é o padrão mais comum no português. No 

entanto, alguns nomes comuns também conservaram o acento ori-

ginal do inglês americano, como a palavra “marketing”: /maɹkɪtɪŋ/ 

nessa variedade do inglês e /maRketɪN/ no português brasileiro. 

Trata-se de um padrão acentual excepcional e raro no português 

– proparoxítona terminada em sílaba pesada, como na palavra “ín-

terim” –, mas possível de ocorrer.

Nos trabalhos de Souza (2011) e Massini-Cagliari (2010), as 

autoras observaram que muitos nomes próprios fogem ao padrão 

de acentuação esperado no português. Massini-Cagliairi notou 

que são comuns antropônimos como Kleiton, Éder, Kléber e She-

ron, com a presença de sílabas átonas travadas por róticas ou por 

consoante nasal, que em geral se realiza no nível fonético como 

uma vogal nasal. A autora observou que nesses nomes há um pre-

domínio de padrões marginais de acentuação (proparoxítonos e 

paroxítonos terminados em sílaba leve), quando se toma como re-

ferência a língua de chegada, e não a língua de origem. Esses mol-

des estrangeiros acabam servindo para a criação de novos nomes 

em português brasileiro, como Keirrison, Richarlyson e Vander, 

principalmente pelo padrão prosódico excepcional que apresen-

tam. Souza também observou nomes que fogem ao padrão esperado 

para a acentuação no português brasileiro, que seria o de proemi-

nência na última sílaba, por se tratar de uma sílaba pesada, como 

em Richard, Robert, Jefferson e Jennifer. A autora também notou 

que a fidelidade ao padrão acentual importado também se esten-

de aos nomes criados com base nos modelos estrangeiros de seu 

corpus, conforme se observa em Ueberson, Joanlyson, Warysson e 

Luanderson. Massini-Cagliari observou que muitos desses nomes 

próprios caracterizam-se principalmente pelo fato de apresentarem 

as terminações -son, -ton, -er na posição átona. Para a autora, “na 
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opinião dos falantes de português brasileiro que as escolhem para 

nomear seus filhos, são essas terminações, aliadas ao padrão acen-

tual não canônico dessas palavras, que parecem dar a elas um ar 

estrangeiro” (Massini-Cagliari, 2010). 

Nos nomes selecionados para o nosso trabalho, também ob-

servamos fidelidade ao padrão acentual do inglês americano em 

muitos nomes comerciais, tanto no português brasileiro como no 

europeu, mesmo quando uma sílaba pesada, travada por consoante 

nasal ou por /R/, deveria atrair o acento. Nesse caso, de modo 

similar ao que ocorre com os nomes próprios, podemos dizer que 

o caráter “diferente” de alguns nomes comerciais também reside 

no padrão prosódico excepcional adotado. No entanto, o padrão 

acentual do inglês não se sustenta nos compostos, pois notamos que 

os nomes comerciais formados por compostos em inglês americano 

não mantiveram seu acento original (no primeiro elemento) e foram 

adaptados para o padrão português (acento no segundo elemento) 

ou reanalisados como duas palavras distintas em português.

Considerações sobre a influência da grafia 
na leitura

Como já comentamos, muitas vezes percebemos a forma or-

tográfica da palavra original inglesa direcionando as produções 

fonéticas dos falantes da nossa pesquisa no contexto de português 

brasileiro e europeu. Segundo Cagliari (1999c), a ortografia serve 

para “permitir a leitura” e neutralizar a variação linguística no nível 

do léxico no momento em que é realizada. De acordo com Massini-

-Cagliari (1999c), “escrever ortograficamente significa escolher 

uma única forma para as palavras de uma língua, independente-

mente de quantas pronúncias diferentes possam estar ligadas a 

elas. A escolha de qual seja a forma ortográfica de cada palavra 

é, em geral, arbitrária” (p.30-1). A autora explica que o alfabeto, 

isoladamente, não pode prever todas as funções que cada letra pode 

assumir dentro do sistema de escrita, porque nem sempre uma letra 
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como <a> vai representar exclusivamente o som /a/, previsto no 

princípio acrofônico.34 Em alguns momentos vai representar [ɐ ], 

como em “cama”, e até mesmo o som do [u], como em “fizeram” 

(realizado como [fizɛɾu]). Assim, no sistema ortográfico, as rela-

ções entre letras e sons podem ser diferentes das relações entre sons 

e letras. A pesquisadora explica que podem ocorrer regras de leitura 

como nos exemplos 63 e 64. 

Exemplo 63

↗
↘

Som de ɾ (como em “arara”), entre vogais

Letra R 

Som de R (como em “rua”), nos demais contextos

Exemplo 64

↗
↘

Som de z (como em “casa”)

Letra S 

Som de S (como em “sapo”), nos demais contextos

Fonte: Massini-Cagliari (1999d, p.127).

No inglês, essa característica também se faz presente, já que 

uma única vogal, por exemplo, pode apresentar várias possibili-

dades de pronúncia. A letra <a>, nos vocábulos hate, father, have, 

any, saw, pode representar cinco formas distintas de realização: 

/eɪ/ , /ɑ/ , /æ/ , /ɛ/ , /ɔ/, respectivamente (exemplos de Souza, 

2011). A relação entre letras e sons em português é diferente dessa 

relação em inglês americano. Um exemplo é o som [ɾ] que, em por-

tuguês, está relacionado ao grafema <r>, mas em inglês americano 

está relacionado com <t>, como em city [sɪɾi], ou até mesmo com 

<d>, como em madam [mæɾəm] (Silva, 2012). Desse modo, por já 

estarem habituados à relação entre letras e sons do português, nos-

 34 De acordo com Cagliari (1999c), o princípio acrofônico prevê que o som inicial 

do nome da letra corresponde ao som que ela representa, como o nome “bê” 

para a letra <b>.
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sos falantes transferiram essa relação para a pronúncia dos nomes 

comerciais com ortografia inglesa em alguns momentos. 

Já comentamos casos de pronúncias que podem ter sido influen-

ciadas pela ortografia das palavras, como a palavra All, do nome 

comercial All Racquets Sports, realizada por alguns falantes do 

português brasileiro que não estudam inglês como [aʊ̯] e por alguns 

falantes do português europeu como [aɫ], reproduzindo o som que 

o grafema <l> representa nesse contexto nas duas variedades do 

português. Observamos outras palavras em que a grafia do por-

tuguês influenciou a leitura, como na palavra bag, que no inglês 

americano é realizada [bæɡ], mas em português foi realizada, certas 

vezes, como [baɡi] ou [baɡ], pois o som [a] é um som comum do 

grafema <a> em português no contexto que essa palavra apresenta. 

Outro exemplo é a palavra Muscle (em inglês americano [mʌsəl]) 

do nome comercial Power Muscle Totonho, que também teve a 

pronúncia influenciada pela ortografia da língua portuguesa. Nessa 

palavra, podemos verificar uma relação entre letras e sons nitida-

mente diferente do português: a vogal <u> representando [ʌ] (som 

que não existe no português brasileiro e no europeu e teve adapta-

ções segmentais), <sc> representando o som [s] (Steinberg, 2006, 

p.67) e a sequência <le> representando os sons [əl] (como também 

ocorre na palavra inglesa little [lɪɾəl]). Dessa forma, os falantes do 

português brasileiro que não estudam inglês leram essa palavra 

seguindo as regras ortográficas do português, associaram todas as 

letras a sons possíveis em português e, assim, adaptaram a pronún-

cia para [musklɪ]. Os demais falantes realizaram pronúncias como 

[mɐskoʊ ̯] (falantes do português brasileiro que estudam inglês e 

do europeu) e [mɐsoʊ ̯] (falantes do português europeu), fazendo 

adaptações fonológicas que derivaram da tentativa de acertar a 

pronúncia original em inglês americano, como a troca dos sons [əl] 

pelo ditongo [oʊ̯].

Segundo Massini-Cagliari (1992b), em português há duas 

maneiras de ler siglas. Elas podem ser lidas como sequências de 

consoantes e vogais, formando sílabas, de acordo com as regras 

dessa língua (caso tenham uma estrutura do tipo CV ou semelhan-
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te, como na palavra Conar), ou, quando a sequência de letras não é 

reconhecida como palavra do português, podem ser lidas pronun-

ciando-se os nomes das letras que as formam (como PMDB). Na 

nossa pesquisa, no nome comercial Centro de Beleza MC Fashion, 

houve variação na pronúncia da sigla MC,35 em inglês [ɛmsi:]. Al-

guns falantes do português pronunciaram essa sigla de acordo com 

as regras dessa língua, [emese], ou tentaram uma pronúncia mais 

próxima do inglês americano: [emisɪ] ou [ɛmise]. Além dessas 

pronúncias, um falante do português brasileiro que não estuda in-

glês realizou essa sigla como [mɛkɪ], provavelmente em analogia ao 

nome comercial McDonald’s.

Outra variação de pronúncia influenciada pela grafia envolve o 

símbolo &, conhecido em português como “e comercial”. Encon-

tramos a seguinte definição desse símbolo no Dicionário Houaiss 

(2009):

e comercial – sinal gráfico [&] que substitui a conjunção aditiva e, 

us. modernamente quase que só como ligação nas razões comerciais 

(p.ex., Alves & Cia.) e entre nomes de autores em citações de obras 

bibliográficas e em nomes científicos de espécies [Em ing.: amper-

sand.] (p.718)

Na nossa pesquisa, houve variações na pronúncia do nome co-

mercial Dry & Wet Lavanderia pelos falantes do português. Os 

falantes do português brasileiro, em sua maioria, leram o símbolo 

como no português, [e]. Já alguns falantes dessa variedade que es-

tudam inglês e todos os falantes do português europeu, na tentativa 

de aproximar-se do inglês and [ənd], acabaram lendo [e ̃di] ou [en] 

(já ligando essa conjunção com a palavra seguinte, wet, como em 

[e ̃nʊɛthɪ]). 

 35 De acordo com o Dicionário Oxford (2002), MC é a abreviação de Master of 

Cerimonies. Em português brasileiro, a sigla é bastante usada para designar 

um cantor do gênero musical funk (como na frase “ele é um MC”). Ainda 

nesse contexto, essa sigla pode fazer parte do nome artístico do cantor (como 

MC Daleste) ou cantora (como MC Pocahontas). 
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Pronúncias de palavras estrangeiras influenciadas pela ortografia 

da língua nativa são esperadas, sobretudo no caso de sujeitos que não 

conhecem nada da língua estrangeira. Entretanto, mesmo pessoas 

que estudam uma língua estrangeira mais profundamente não estão 

livres da influência da ortografia no momento de realizar a pronún-

cia. Como na época atual é praticamente impossível, entre algumas 

sociedades, não ter nenhum contato com a língua inglesa de alguma 

forma, é provável que mesmo os falantes que nunca estudaram in-

glês de modo mais aprofundado já tenham ouvido muitas das pala-

vras que leram em nosso experimento. Além disso, as palavras foco 

da nossa pesquisa são nomes comerciais, o que aumenta a chance de 

as pessoas terem lido ou ouvido esses vocábulos (provavelmente já 

com adaptações fonológicas) em propagandas ou outros contextos. 

Notamos que alguns falantes do português brasileiro que não 

estudam inglês não se guiaram pela ortografia das palavras em al-

guns momentos, e os falantes do português brasileiro que estudam 

inglês e do europeu, que têm mais contato com a língua inglesa, 

deixaram-se guiar pela ortografia na leitura de algumas palavras. 

Um exemplo é a palavra curves ([kɝːvz] no inglês americano): as 

pronúncias [kɐɹvɪs] (com realização de adaptação segmental que 

resultou de uma tentativa de pronunciar a palavra como no inglês 

americano) e [kuɹvɪs] (influenciada pela ortografia do português) 

foram realizadas por todos os grupos participantes da nossa pes-

quisa. Entretanto, apenas os grupos que tinham mais contato com 

o inglês tentaram, ao pronunciar essa palavra, seguir a relação entre 

letras e sons do inglês, o que resultou na pronúncia [kɪ̯uɹvs] (em al-

gumas palavras da língua inglesa, o <u> pode representar o ditongo 

[ɪ̯u], como em cute ([kjuːt]). 

Adaptações na pronúncia de palavras inglesas por influência 

da ortografia do português também foram atestadas na pesquisa 

de Assis (2007) para os nomes comuns. Um exemplo comentado 

pela autora foi a palavra Aids. Em inglês, os grafemas iniciais dessa 

palavra, <ai>, representam o ditongo [eɪ̯], possível em português, 

mas que não é representado por esses grafemas na ortografia. Desse 

modo, ao transpor as regras de decifração da escrita do português para 

essa palavra do inglês, a pronúncia do ditongo foi adaptada para [aɪ̯].
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A variação de pronúncia dos nomes comerciais verificada no 

nosso estudo não foi encontrada na pesquisa de Souza (2011) sobre 

os antropônimos de origem inglesa, pois a autora analisou apenas 

a pronúncia realizada pelos usuários portadores dos antropônimos 

selecionados em seu corpus. Todavia, a autora questionou os sujeitos 

de sua pesquisa em cujos nomes foi mantida a grafia original do 

inglês sobre as dificuldades das outras pessoas para pronunciá-

-los corretamente. A grande maioria desses sujeitos informou que 

muitas pessoas enfrentam dificuldades para ler corretamente os 

seus nomes. Um deles acredita que, no caso do seu nome, essa di-

ficuldade se deva ao fato de que se escreve Jordan, mas o <j> se 

pronuncia <ʤ> e não <ʒ>, como nas palavras do português, o que 

pode dificultar a pronúncia.36 Assim, podemos notar que os falantes 

de português também podem sentir dificuldade na pronúncia dos 

nomes próprios, o que pode provocar variações de pronúncia, como 

aconteceu com os nomes comerciais foco da nossa pesquisa.

Análise da grafia estilizada

Como notamos a partir da coleta dos dados, além de nomes 

comerciais que apresentam elementos do inglês, também encontra-

mos, em menor número, nomes comerciais com escritas estilizadas, 

isto é, que fogem ao sistema ortográfico do português, mas forma-

dos apenas por elementos do inglês, como é o caso de Autocenter 

Skinão e Tok’s & Retok’s Estética, para o português brasileiro, e 

Kool Dream e Restaurante Ki-Bom, para o europeu. Encontramos 

145 nomes com grafia estilizada em português brasileiro, o que 

corresponde a 2% do total do corpus, e somente 22 no europeu, 

correspondentes a menos de 1% do total dos nomes comerciais do 

corpus (Tabela 8, Gráfico 2).

 36 Esse sujeito deu o seguinte depoimento: “acho que é ‘j’ de Jordan. [...] muita 

gente fala Jordan com ‘j’, mas o meu é pronunciado com ‘d’ na frente, como o 

do jogador (Wesley Jordan, aluno da E5)” (Souza, 2011, p.181).
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Tabela 8 – Total dos nomes com grafia estilizada

Categorias

Nomes com 

grafia estilizada 

no português 

brasileiro

Nomes com 

grafia estilizada 

no português 

europeu

no % no %

Academias desportivas 11 8 0 0

Automóveis – peças e serviços 9 6 0 0

Cabeleireiros e institutos de beleza 33 23 10 45

Informática – equipamentos e assistência 4 3 2 9

Hotéis e motéis 2 1 0 0

Lavanderias 12 8 3 14

Móveis 8 5 1 4

Padarias e confeitarias 10 7 0 0

Restaurantes e bares 19 13 5 24

Roupas 37 23 1 4

Total 145 100 22 100

No caso dos três nomes que citamos como exemplo no parágra-

fo anterior, podemos perceber que a pronúncia é a do português, 

como se as palavras estivessem escritas de acordo com a convenção 

da língua portuguesa (“Esquinão”, “Toques e Retoques” e “Que 

bom”). Já no caso de Kool Dream, trata-se de uma escrita estili-

zada, baseada apenas no inglês, já que a única mudança é a grafia 

estilizada Kool, que na língua inglesa se escreve cool. 

Na maioria dos nomes com escrita estilizada houve a tentativa 

de inserir algum elemento diferente na escrita, muitas vezes com o 

fim de imitar a ortografia da língua inglesa. No caso de Skinão, há a 

sequência sk, que não é típica da ortografia portuguesa, assim como 

palavras com sílabas terminadas em consoantes na escrita, casos de 

“Tok” e “Retok”. 

Roberto Pompeu de Toledo, ao expressar sua opinião sobre a 

questão do antiamericanismo em um ensaio na revista Veja de 14 

de março de 2007, declarou que se o Brasil é antiamericano ou ame-

ricanófilo, é uma questão aberta, mas “na queda que temos pelo 

apóstrofo revelamos nossa rendição ao charme americano”. O colu-
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nista chama a atenção para o fato de que, em comparação com o 

Brasil, “poucos países, fora os de língua inglesa, terão tantas lojas, 

produtos, serviços ou eventos batizados em inglês”, alegando que 

“comprar na Bacco’s, em São Paulo, ou bebericar no Leo’s Pub, no 

Rio, não teria o mesmo efeito se o nome desses estabelecimentos 

não ostentasse aquele penduricalho, delicado como joia, civiliza-

do como o frio”. De acordo com o articulista, “o emprego do ’s 

Brasil afora é muito peculiar, e quem sair à cata das várias formas 

em que é encontrado terminará com uma rica coleção”. Como, no 

nosso trabalho, o foco foram nomes comerciais com elementos da 

língua inglesa, encontramos em alguns deles o elemento ’s, típico 

do caso genitivo da língua inglesa. Entretanto, esse elemento não 

se mostrou tão comum e numeroso no nosso corpus. Como pode-

mos ver na Tabela 9, encontramos apenas 108 nomes comerciais 

com ’s no português brasileiro, correspondentes a 1,5% do total dos 

nomes pesquisados, e somente 20 nomes com ’s e escrita estilizada, 

equivalentes a menos de 1% do total dos nomes consultados nessa 

variedade do português. 

Tabela 9 – Total de nomes com ’s no português brasileiro

Categorias

Nomes com 

elementos do 

inglês e ’s 

Nomes 

com grafia 

estilizada e ’s 

No % No %

Academias desportivas 3 3 3 15

Automóveis – peças e serviços 3 3 0 0

Cabeleireiros e institutos de beleza 45 41 9 45

Informática – equipamentos e assistência 3 3 1 5

Hotéis e motéis 2 2 0 0

Lavanderias 0 0 0 0

Móveis 4 4 1 5

Padarias e confeitarias 4 4 0 0

Restaurantes e bares 28 26 2 10

Roupas 16 14 4 29

Total 108 100 20 100
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Notamos, pela tabela, que a maioria das ocorrências do ’s nos 

nomes comerciais com elementos do inglês ocorreu na categoria 

cabeleireiros e institutos de beleza (41% dos nomes), seguida pelas 

categorias restaurantes e bares (26% dos nomes) e roupas (15% dos 

nomes). Nos nomes com grafia estilizada, o elemento ’s ocorreu 

predominantemente nas categorias cabeleireiros e institutos de 

beleza (45% dos nomes), roupas (20% dos nomes) e academias des-

portivas (15% dos nomes). 

Os gráficos 15 e 16 a seguir apresentam o percentual dos nomes 

com o elemento ’s separados por categorias. No Gráfico 17, pode-

mos observar que apenas 13% dos nomes comerciais com elementos 

do inglês em português brasileiro contêm ’s e, no Gráfico 18, pode-

mos notar que somente em 14% dos nomes com escrita estilizada foi 

usado esse elemento. O percentual de emprego do ’s na formação de 

nomes comerciais nessa variedade do português é baixo. 

Gráfico 15 – Percentual dos nomes comerciais do português brasileiro com 

elementos do inglês que têm ’s, distribuídos por setores do comércio
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Gráfico 16 – Percentual dos nomes comerciais do português brasileiro com grafia 

estilizada e o elemento ’s, distribuídos por setores do comércio

Nomes com elementos

do inglês e (13%)’s

Nomes com elementos

do inglês sem (87%)’s

Gráfico 17 – Percentual dos nomes comerciais do português brasileiro com 

elementos do inglês que apresentaram ou não ’s

Nomes com elementos

do inglês sem (86%)’s

Nomes com elementos

do inglês e (14%)’s

Gráfico 18 – Percentual dos nomes comerciais do português brasileiro com 

grafia estilizada que apresentaram ou não ’s
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No caso do português europeu, o uso do ’s é ainda menos comum. 

Encontramos apenas 11 nomes comerciais com elementos do inglês 

e ’s nessa variedade e somente um nome com ’s e escrita estilizada, 

o que corresponde, para cada grupo, a menos de 1% do total dos 

nomes do corpus. Como pode ser observado na Tabela 10 e no Grá-

fico 19 a seguir, a maioria das ocorrências de nomes no português 

europeu com elementos do inglês e ’s foi encontrada na categoria 

restaurantes e bares (40% dos nomes), hotéis e motéis (27% dos 

nomes) e roupas (18% dos nomes). Já o único nome com grafia esti-

lizada e ’s apareceu na categoria restaurantes e bares.

Tabela 10 – Total de nomes com ’s no português europeu

Categorias

Nomes 

elementos do 

inglês e ’s 

Nomes com 

’s e escrita 

estilizada 

No % No %

Academias desportivas 0 0 0 0

Automóveis – peças e serviços 0 0 0 0

Cabeleireiros e institutos de beleza 1 9 0 0

Informática – equipamentos e 

assistência

0 0 0 0

Hotéis e motéis 3 27 0 0

Lavanderias 0 0 0 0

Móveis 0 0 0 0

Padarias e confeitarias – – – –

Restaurantes e bares 5 46 1 100

Roupas 2 18 0 0

Total 11 100 1 100
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Gráfico 19 – Percentual dos nomes comerciais do português europeu com ele-

mentos do inglês que têm ’s, distribuídos por setores do comércio

O Gráfico 20 mostra que apenas 2% dos nomes comerciais com 

elementos do inglês no português europeu contêm ’s. Observando o 

Gráfico 21, vemos que somente em 4% dos nomes com escrita esti-

lizada foi usado ’s. O percentual de uso do ’s na formação de nomes 

comerciais em contexto de português europeu é ainda mais baixo 

do que em português brasileiro.

Nomes com elementos

do inglês e (2%)’s

Nomes com elementos

do inglês sem (98%)’s

Gráfico 20 – Percentual dos nomes comerciais do português europeu com 

elementos do inglês que têm ou não ’s
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Gráfico 21 – Percentual dos nomes comerciais do português europeu com grafia 

estilizada que apresentaram ou não ’s

O título do ensaio de Toledo (2007), “Uma paixão dos brasi-

leiro’s”, faz referência à questão do uso do ’s apenas no Brasil e 

exemplifica uma forma de usar esse elemento para indicar plural. 

No texto do artigo, o colunista fala desse modo de uso do ’s em bebi-

das anunciadas em bares.

Bares modestos, Brasil afora, anunciam que servem “drink’s”. 

Não venha o leitor observar que está errado, que esse ’s nada tem 

a ver com o caso possessivo da língua inglesa. O inglês de nossas 

ruas não é o de Shakespeare. É o inglês recriado no Brasil, como em 

“motoboy”. O ’s de drink’s está lá talvez para indicar plural, mas 

com certeza para conferir beleza e vigor americanos ao ato, de outra 

forma banal, de avisar os clientes de que ali se servem bebidas. 

Em nomes com grafia estilizada e também em nomes com ele-

mentos do inglês, encontramos o ’s possivelmente representando o 

plural, como em ACG Auto Part’s, no português brasileiro, e Res-

taurante Crepe’s Grill, no europeu. Em alguns casos, surgiram dú-

vidas: nos nomes Diva’s Cabeleireiros e Academia Império’s (ambos 

do português brasileiro), não ficou claro se se trata do caso genitivo 

ou do plural. Tanto a escrita estilizada quanto o uso do ’s com valor 

de plural parecem ser usados com a intenção de dar um ar “chique” 
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e único ao nome do estabelecimento. O uso de elementos da língua 

inglesa na formação de nomes comerciais no português brasileiro e 

no europeu reflete muito mais uma necessidade simbólica de iden-

tificação social e cultural do que propriamente a de nomear um 

novo objeto ou produto, afinal, um salão de beleza chamado Angel’s 

Hair, por exemplo, poderia se chamar “Cabelo de Anjo”. 

Assis-Peterson (2008) também recolheu exemplos do uso do 

’s e de palavras emprestadas do inglês em nomes comerciais no 

português brasileiro e constatou que, nessa variedade, os elemen-

tos da língua inglesa sofrem uma reavaliação. Assim, “aquilo que 

muitas vezes parece ser inglês, não é ‘puramente’ inglês, pelo menos 

não o inglês que corresponde ao modelo reconhecido por um falante 

nativo” (p.331). Como exemplo, a autora cita o nome comercial 

Getúlio Grill, que em português brasileiro nomeia uma churras-

caria. Como a palavra grill apenas remete a grelha (grade de ferro 

usada para assar carnes), um falante do inglês demoraria a associar 

esse restaurante a uma steak house, que é como são chamados os res-

taurantes americanos especializados em servir carne. No entanto, 

ela não explora a relação semântica entre grill e steak house, já que 

a grelha é um elemento que faz parte do processo de assar as carnes 

servidas nesse tipo de restaurante. Assim, um falante nativo de in-

glês acabaria decodificando o nome justamente por causa da relação 

metonímica entre grill e steak house, analogia que pode ter motivado 

a escolha do nome pelo falante de português brasileiro. 

No corpus do português brasileiro do nosso trabalho, encontra-

mos palavras semelhantes, como no nome comercial Restaurante 

Markus Gryll. Vemos que a palavra Gryll está escrita de modo dife-

rente da grafia inglesa original, que é grill. Então, usar o y no lugar 

do i é questão de preferência do falante, da mesma forma que ocorre 

com alguns antropônimos, como Christiany, Thatyana (Massini-

-Cagliari, 2010), Layanna e Manuelyson (Souza, 2011). Por isso, 

dizemos que alguns nomes comerciais apenas imitam a língua in-

glesa, mas não são ingleses de fato, como no caso de Stylu’s Cabe-

leireiros, que teria a mesma pronúncia de “Estilos Cabeleireiros”. 

No português europeu também foram encontrados alguns pou-

cos casos de nomes em que foi usada grafia estilizada, na tentativa 
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de dar um toque especial e chamar a atenção para o que é comercia-

lizado. É o caso do nome Autentyúnica, uma mistura das palavras 

“autêntica” e “única”, e de Kafofo-Snack Bar. O uso do y no lugar 

do e, no primeiro composto, e do c no lugar do k, no segundo, deve-

-se também à preferência do falante, do mesmo modo que ocorre 

quando ele resolve usar, em um antropônimo, y no lugar de i ou e, 

k no lugar de c. Dessa maneira, podemos observar que o gosto pelo 

diferente, expresso na grafia de alguns nomes comerciais, se sobre-

põe ao padrão do sistema ortográfico da língua.

Nos últimos anos, observa-se que os comerciantes brasileiros 

têm feito uma opção pelo estilo “norte-americanizado” de comer-

cializar bens e serviços. Isso pode ser percebido, por exemplo, no 

uso da palavra sale, em vez de liquidação, numa tentativa de sofis-

ticar e valorizar seus produtos.37 Em Portugal, foi possível obser-

var que a palavra sale também é bastante usada e concorre com a 

palavra “saldo”, que é o modo como os portugueses chamam suas 

liquidações. Como lembram Garcez e Zilles (2004):

O apelo da máquina capitalista globalizante é forte demais para 

que a mídia da informação, do entretenimento e, principalmente, da 

publicidade possa ou queira deixar de explorar as associações semi-

óticas entre a língua inglesa e o enorme repositório de recursos sim-

bólicos, econômicos e sociais por ela mediados. Em uma sociedade 

como a brasileira, na qual é imensa a disparidade na capacidade de 

consumo dos cidadãos e na qual a classe social consumidora sofre 

de grande insegurança social e se mira num padrão de consumo, 

norte-americano ou europeu, não surpreende que o anglicismo se 

preste para marcar a diferenciação competitiva entre quem dispõe 

desse capital simbólico e a massa não consumidora. (p.22-3)

 37 Para ocorrências como essa, Alves (2004) explica que “a unidade lexical neo-

lógica pode ser criada por razões estilísticas e, nesse caso, contribui para causar 

efeitos intencionais – estranhamento, ironia, cor local... – em uma mensa-

gem” (p.86). Isso explica a opção pelo uso de estrangeirismos em uma língua, 

em detrimento dos termos vernáculos equivalentes, pois a escolha do uso de 

estrangeirismos pelos falantes pode denotar estilo ou prestígio. 
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Rajagopalan (2004c) observa que isso ocorre porque “o uso da 

palavra estrangeira infunde uma aura adicional ao produto que 

está sendo comercializado” e, assim, “publicitários e especialistas 

em marketing logo encontraram meios de faturar com essa forte 

tendência” (p.13). Essa também é uma maneira de selecionar o 

público interessado nesses produtos. Por exemplo, a palavra “liqui-

dação” pode remeter a uma loja popular, enquanto “sale” costuma 

ser associada a uma loja mais cara, até mesmo localizada em um 

shopping. Assim, cabe a cada um identificar-se como um cliente 

que vai a uma “sale que oferece até 50% off” ou a uma “liquidação 

com produtos de até 50% de desconto”. 

Paiva (1991), ao analisar a presença de signos da língua inglesa 

na imprensa, na música popular e em camisetas, observou que “para 

a maioria dos brasileiros o empréstimo é apenas uma manifestação 

de primeiridade – uma sensação que não envolve qualquer tipo de 

conscientização”. A autora pôde comprovar no seu trabalho sua 

hipótese de que o uso de empréstimos é um instrumento ideológico, 

que contribui para acentuar as diferenças entre as classes sociais. De 

acordo com ela, todos esses comportamentos comprovam que a lin-

guagem espelha a sociedade, pois os empréstimos funcionam como 

marcas diferenciadoras entre a linguagem “inculta” das classes 

populares e a linguagem culta das elites detentoras do poder econô-

mico e do conhecimento. Para Paiva (1991), “a divisão de classes é 

sempre acentuada na linguagem e as formas de prestígio são sem-

pre associadas às classes privilegiadas” (p.337). Nas pesquisas da 

autora, fica claro que a língua inglesa é vista como signo de poder, 

prestígio e cultura, de colonização e aculturação, mas também é 

reconhecida como um instrumento de comunicação internacional. 

Embora a pesquisa da autora tenha sido feita na última década 

do século passado, as suas observações ainda valem para o momen-

to atual, veja-se o caso dos estabelecimentos comerciais que procu-

ram associar seus produtos aos signos da língua inglesa. Algumas 

expressões são substituídas até mesmo em cardápios e letreiros de 

restaurantes que comercializam comidas de outros países, como 

podemos observar na Figura 3.
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Figura 3 – Restaurante Chinês “Jin-Jin”, interior de São Paulo (foto da autora).

O restaurante mostrado na imagem oferece comida chinesa, 

mas o letreiro traz os dizeres “Chinese Food”, em inglês, e não 

“comida chinesa” ou alguma frase escrita em língua chinesa. Fica 

clara a estratégia de marketing desse restaurante. Se a intenção fosse 

associar a comida ao país de origem, o letreiro em inglês não seria 

necessário. Mais uma vez, o uso da língua inglesa visa a valorização 

do produto. Até mesmo restaurantes que comercializam comidas 

ligadas a outras culturas e a outros países preferem usar o inglês, em 

detrimento da língua à qual se relaciona o tipo de iguaria oferecida. 

Percebemos, através da bibliografia consultada, dos exemplos 

anteriores e dos nomes reunidos no nosso corpus, que o idioma 

estrangeiro, nesse contexto, também transforma-se em mercadoria 

e agrega valor aos produtos comercializados. Por fim, considera-

mos que o uso da língua inglesa em contexto comercial, tanto no 

interior de São Paulo quanto em Lisboa, é uma opção estilística 

dos comerciantes, uma estratégia de marketing que visa dar uma 

“aura adicional” e atrativa aos olhos dos consumidores, já que essa 

língua atinge falantes de várias redes sociais (jovens, adultos, esco-
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larizados, não escolarizados etc.) graças ao contato com a cultura 

norte-americana, que chega facilmente ao Brasil, Portugal e outros 

países, através do contato com filmes e músicas, por exemplo.

Opiniões dos falantes sobre os nomes comerciais 
com elementos do inglês

Na nossa pesquisa, propusemos duas questões aos falantes do 

português brasileiro que estudam e que não estudam inglês e aos 

falantes do português europeu para conhecer a opinião deles sobre 

o uso da língua inglesa em outros idiomas:

17) Qual sua opinião sobre empréstimos da língua inglesa para 

outros idiomas?

18) Qual sua opinião sobre o uso de palavras da língua inglesa 

pela publicidade e propaganda e também em produtos e 

estabelecimentos comerciais?

O objetivo dessas perguntas foi verificar se eles têm uma visão 

positiva ou negativa dos empréstimos da língua inglesa e de seu uso 

em contexto comercial. Nas suas respostas, seis falantes do portu-

guês brasileiro revelaram ter uma visão positiva do uso do inglês; 

dois, uma visão negativa; e dois, uma visão neutra, como podemos 

ver na Tabela 11.

Tabela 11 – Opinião dos falantes do português brasileiro sobre o uso da língua 

inglesa

Sem conhecimento 

de inglês 

Com dois anos 

de curso de inglês 

Falantes do português brasileiro No % No %

Visão positiva 2 40 4 80

Visão negativa 2 40 0 0

Visão neutra 1 20 1 20

Total 5 100 5 100
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Podemos perceber que nenhum falante do português brasileiro 

que estuda inglês expressou uma visão negativa sobre a questão e 

apenas um disse ter visão neutra. Entre os que não estudam inglês, 

dois manifestaram uma visão negativa e um, uma visão neutra.

Os falantes sem conhecimento aprofundado do inglês têm entre 

18 e 28 anos e são todos do sexo feminino. Os falantes com dois 

anos de curso de inglês têm entre 21 e 23 anos, quatro são do sexo 

masculino e apenas um do sexo feminino. 

Um dos falantes do português brasileiro que não estuda inglês 

respondeu que os empréstimos às vezes ajudam, outras vezes di-

ficultam a compreensão da fala; para ele, quando a pessoa já está 

acostumada ao estrangeirismo no contexto comercial, a dificuldade 

é menor, mas, se o empréstimo é usado num produto de pouca 

comercialização, acaba atrapalhando o entendimento. Já um dos 

falantes que estuda inglês considera os empréstimos uma falta de 

originalidade, mas disse que podem ser interessantes na publicida-

de, dependendo do produto. Consideramos essas opiniões neutras, 

por revelarem tanto aspectos positivos como negativos.

Outros falantes do português brasileiro com curso de inglês 

mostraram ter uma visão negativa sobre a questão. Para um deles, 

as pessoas acabam lendo a palavra de modo diferente da pronúncia 

da língua de origem, o que faz que elas assumam outro sentido. 

Outro não concorda com empréstimos de outros idiomas para o 

português e afirmou que pessoas com pouco conhecimento acabam 

entendendo essas palavras de outra forma. 

O lado positivo dos empréstimos foi apontado por outros falan-

tes do português brasileiro que estudam e que não estudam inglês. 

Os que não estudam inglês apresentaram estes pontos de vista: os 

empréstimos são interessantes, pois divulgam a língua inglesa e, 

usados no meio comercial, chamam a atenção do público; o inglês 

é um idioma muito falado, indispensável nos dias atuais, e o seu 

uso no comércio mostra a influência da cultura norte-americana 

no estilo de vida do brasileiro. Os que estudam inglês deram estas 

opiniões: os empréstimos são algo natural, necessário em alguns 

contextos, e o seu uso no marketing é interessante, principalmente 
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se a intenção é alcançar clientes internacionais; os empréstimos são 

interessantes e é sinal de inteligência usar palavras do inglês no co-

mércio, uma vez que essa língua está cada vez mais presente na vida 

das pessoas; os empréstimos são interessantes e, no meio comercial, 

dão um ar chamativo às propagandas; o uso de empréstimos é im-

portante (embora não tenham ficado claros os motivos dessa afir-

mação) e o uso do inglês no comércio é bom porque possibilita a 

compreensão rápida e relativamente fácil pelos consumidores.

No caso dos falantes do português europeu, dois expressaram 

uma visão positiva do uso do inglês em outros idiomas, um revelou 

uma visão negativa e três posicionaram-se de maneira neutra, como 

podemos ver na Tabela 12.

Tabela 12 – Opinião dos falantes do português europeu sobre o 

uso da língua inglesa

Falantes do português europeu No %

Visão positiva 2 34

Visão negativa 1 16

Visão neutra 3 50

Total 5 100

Os falantes do português europeu que expressaram uma visão 

neutra ofereceram as seguintes justificativas: os empréstimos às 

vezes são necessários e, com relação ao uso comercial, embora exa-

gerado, permite tornar o negócio mais internacional; a adoção de 

estrangeirismos facilita a comunicação tecnológica, mas seu uso 

no contexto comercial prejudica a língua portuguesa; no contexto 

comercial, as palavras dessa língua são associadas ao sentimento de 

algo bom, apesar de não ter opinião formada sobre o assunto.

Os falantes que enxergam os empréstimos por um viés positivo 

declararam que: os empréstimos são fundamentais para globalizar 

a língua e constituem uma boa estratégia de marketing no meio 

comercial, pois trata-se de palavras universais e com impacto; os 

empréstimos são úteis para identificar objetos num mundo glo-
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balizado e, no comércio, o uso de palavras da língua inglesa pode 

facilitar o alcance da publicidade veiculada. 

O único falante que expressou uma visão negativa disse que, 

embora não se oponha aos empréstimos, considera importante usar 

uma palavra da própria língua que expresse o mesmo conceito no 

lugar da palavra emprestada e acredita que, no meio comercial, 

palavras estrangeiras podem tornar a propaganda mais apelativa.

Como fica evidente, a opinião acerca do uso das palavras em-

prestadas do inglês varia, porém os que veem esse fenômeno de 

modo negativo são poucos. A maioria dos falantes que participou 

da nossa pesquisa tendeu para a neutralidade e a ver a questão de 

modo positivo.
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