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INTRODUÇÃO NECESSÁRIA 

Porque necessária? 

Por que, se eu não deixar algumas coisas bem 

claras desde o início, os leitores irão achar que esta 

é mais outra proposta simplesmente comercial, 

dentre centenas, de como aprender Inglês. 

Pois, não é.  

Se lerem ao lado direito a coluna A Fisiologia do 

Ato de Falar, verão que a aquisição de um outro 

idioma não é baseada num método, criado por 

alguém. Falar é como digerir os alimentos, só que 

em vez de comida sólida processada pelo trato 

digestivo, nosso ‚Órgão da Fala‛ digere e 

transforma os sons vocais linguísticos em 

significados. 

Essa é a grande novidade!  

Não é possível aprender a falar um idioma – 

inclusive a própria língua nativa – se não fizermos 

igualzinho ao que as crianças de qualquer país 

fazem para aprender a falar. Primeiro, a partir de 

alguns meses de idade se aprende os sons 

corretos, e com alta frequência de contato com 

eles. Os significados vêm depois, perto dos três 

anos. Antes dos 3 anos de idade não há significado 

para a criança... e muito menos gramática. A 

criança nem sequer faz esforços para lembrar-se 

de qual palavra usar.   

E sabem por que a criança não faz esforços para 

lembrar-se de palavras?   

Porque ela consolida, em primeiríssimo lugar, os 

sons, na forma de ‚imagens‛ sonoras vocais muito 

corretas, e somente depois vai construindo os 

significados e comunicando-se ao juntar e articular 

A Fisiologia do 

Ato de Falar. 
   

Após meus quase 

quarenta anos de 

trabalho em Linguagem e 

em Metodologia de 

Aprendizado de Idiomas, 

posso dizer que acho 

tolice uma pessoa jovem 

ou adulta tentar aprender 

a falar um idioma sem 

conhecer a ferramenta 

que vai lhe permitir falar 

nesse idioma!  Essa 

ferramenta é a 

Linguagem. Podemos 

usar palavras para 

entender o significado de 

uma palavra específica 

(como faz um dicionário), 

mas, para entender a 

Linguagem, precisamos 

saber que o ato de falar é 

um fenômeno da nossa 

Fisiologia e não do nosso 

intelecto. 

Falamos há dezenas de 

milhares de anos, muito 

antes de aparecerem os 

linguistas, a gramática e 

... a caneta. 

Descubra o Órgão da 

Fala na página 10.  
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estes sons, na pronúncia e, principalmente no ritmo certo.  

Em geral, os cursos de idiomas fazem o inverso dessa ordem: pretendem que alunos e 

alunas que não dominam os sons corretos, comecem a se comunicar (Gudi mórningui, 

tchitcher!) É como querer água (o conteúdo – significados) antes de ter o copo (o que 

contém, que é o som). Diz-se que no final do curso de idioma, a pronúncia correta vai 

ser alcançada. Mas isso, para qualquer professor de idiomas, ou aluno, deveria ser o 

mesmo que dizer, numa aula de violão: ‚Vou te ensinar a tocar violão, e no final do curso, 

vamos afinar o instrumento.‛ Ou então, ‚Madame, quando sua casa estiver quase pronta, o 

pessoal da loja de material vai trazer os tijolos.‛ 

O som vocal é a própria matéria prima da fala! E é importantíssimo saber desde o 

início, que um som vocal linguístico tem o comportamento de um código – como o 

código de barras que identifica uma mercadoria.  

Para ilustrar isto, vou dar um exemplo; se, no leitor do caixa de um supermercado, 

apenas uma das linhas num código de barras estiver errada, ou faltando, uma pasta de 

dentes se transforma numa caixa de sabão em pó, ou em qualquer outra coisa..., ou em 

nada! Só por causa de uma barrinha faltando! 

Os sons vocais que produzimos corretamente em nosso idioma são corretos; aliás, 

corretíssimos. Eu não posso querer dizer ‚gatinho‛ e dizer ‛jatinho‛, apesar de ter 

mudado apenas uma letra. Se, ao ligar para meu amigo Augusto, eu teclar um número 

de telefone que deveria ser 975-293-441 e o último dígito estiver errado, (975-294-432), 

quem vai atender não será o Bugusto. E nem será o vizinho do Augusto! A ligação irá 

parar em qualquer lugar ou em lugar nenhum. Esse é o comportamento de um código 

de acesso telefônico. Ele é exato, para que cumpra sua função específica entre uma 

multidão de outros códigos também funcionando. Os sons das coisas que falamos ou 

ouvimos são códigos; só que são códigos sonoros vocais produzidos pelo aparelho oral 

e recebidos pelo aparelho auditivo. 

Talvez o ponto mais importante desta apresentação sobre a Engenharia da Fala seja o 

Capítulo 2, da página 10, AS DESCOBERTAS SOBRE O ‛ÓRGÃO DA FALA‛, onde 

explico que a aparente mágica da fala provém da origem fisiológica da voz de 

mamíferos e pássaros; as duas únicas espécies que usam voz. Após ler esse texto você 

terá entendido que a voz e a linguagem são fenômenos orgânicos e não intelectuais. 
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Você pode imaginar que eu estou brincando ou simplificando demais, mas a realidade 

é simples: após mais de quatro décadas dedicadas ao estudo da Linguagem, descobri 

que para aprender a falar um idioma, basta fornecer ao Órgão da Fala, a genética 

correta dos sons do idioma.  

 Da mesma forma em que para comer uma maçã, basta colocar um pedaço na boca, 

mastigar e engolir, enviando a genética correta de uma maçã para os órgãos digestivos. 

Não adianta engolir uma maçã de cera ou de plástico, por mais quase-igualzinha que 

seja à maçã orgânica. Leia mais sobre a necessidade dos sons corretos no Capítulo 6 à 

página 23. 

Nesta apresentação da Engenharia da Fala, baseada na Fisiologia da Fala, vou também 

propor técnicas robustas para adquirir os sons corretos e os três ferramentas 

fundamentais para ganhar a capacidade de comunicar-se no idioma inglês da maneira 

independente, livre de cursos, de escolas, de professores e de métodos; numa 

experiência muito agradável, produtiva e quase idêntica à que você passou quando 

aprendeu seu idioma nativo, de criança. Lembra como foi fácil? Lembra como foi 

gratuito? 

Aliás, falando em gratuidade, posso garantir a você que eu ganho muito mais 

realização profissional (e dinheiro também!), oferecendo, de maneira gratuita, estas 

dicas de aprendizagem aqui no Engenheiro da Fala, para tornar você independente na 

aquisição do inglês. 

Um capítulo muito importante para o aluno ou aluna é o Capítulo 3, página 13, - A 

Problemática Situação do Aluno Atual de Inglês. 

Sempre me preocupou o grande esforço e gastos sem resultados satisfatórios das 

pessoas que decidem dedicar-se a aprender inglês nos cursos existentes. Neste trecho 

da apresentação, vou mostrar a realidade lamentável da grande maioria dos cursos de 

inglês existentes no Brasil e no Exterior. Quase sempre vemos cursos, que chamamos 

de ‚não-gerenciados‛, e que são apenas abordagens a aspectos formais e teóricos do 

idioma, sem qualquer funcionalidade para o aprendizado efetivo. Na sua grande 

maioria, os profissionais que elaboram e fornecem estes cursos ignoram os mecanismos 

da linguagem e não têm a menor ideia de como se adquire linguagem. É claro que o 

maior estímulo para um aluno dentro de um curso é o fato de estar aprendendo. Como 

Sete bilhões de pessoas não podem estar erradas quando, para aprender a falar, 

usam mecanismos consolidados durante dezenas de milhares de anos! 
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o aluno de fato não percebe aumento da sua capacidade de ler, escrever, falar e 

entender, então esses cursos comerciais são recheados de recursos tecnológicos inúteis 

e de entretenimento, desligados do aprendizado em si.  

Felizmente, ao entender a simplicidade da Engenharia da Fala, qualquer aluno poderá 

verificar a qualidade de qualquer curso ou professor e até mesmo fazer bom uso do 

conteúdo em inglês ao que está exposto em qualquer curso ou livro. O aluno poderá 

fazer seu próprio gerenciamento do material em inglês, descartando o que é inútil e 

adaptando instantaneamente o que ele puder utilizar. Aliás, por todo lado há muitos 

materiais acessíveis e gratuitos em inglês (texto, vídeo e áudio), que podem ser 

utilizados pelo aluno que conhece os princípios simples e óbvios que explicamos aqui, 

e utilizando habitualmente as noções e técnicas independentes, da Engenharia da Fala. 

Outra forma vantajosa de entender o processo e os resultados da Engenharia da Fala, é 

que seguindo estas técnicas, noções, dicas e exercícios, você estará importando os 

ingredientes fundamentais da experiência de quem se muda para um país de fala 

inglesa e aprende a falar fluentemente. Isso, sem gastar um tostão em longas viagens, 

cursos caros, e caríssimas estadias na Inglaterra ou EUA, Austrália etc. 

Que tal? 

Bem vindo à sua capacidade humana de entender, falar, escrever e ler naturalmente! 

Um abraço, 
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Capítulo 1 

A RELAÇÃO ENTRE AS LETRAS NO INGLÊS 

 

Após a Introdução, aqui começamos a falar um pouco mais da prática do aprendizado. 

Com os conceitos práticos que seguem, você poderá logo mais adiante constatar a 

eficácia das Ferramentas que vou te propor. 

Como dissemos no início, a prioridade absoluta para qualquer ser humano que esteja 

aprendendo a falar (seja uma criança adquirindo sua língua nativa, com 20 meses de 

idade, até um jovem ou adulto que queiram aprender a comunicar-se em inglês), o 

início tem que ser pelos SONS linguísticos, e não pelo significado. Sem a capacidade 

anterior de pronunciar os sons corretamente, não é possível depois guardar o significado 

contido nos sons das palavras e sentenças. É como se eu quisesse um copo d’água e 

recebesse a água (o conteúdo) antes do copo (o contentor). A água vai escorrer e se 

perderá. 

Assim como em português, o inglês contém sons vogais e sons consonantais, que se 

representam pelas letras vogais e as letras consoantes. 

Neste ponto do seu aprendizado, é muito importante que você adquira a seguinte 

noção (que nem todos têm): as palavras não são importantes para aprender a falar.  

Isso mesmo! Muita gente acha que a linguagem é feita de palavras. Mas isso seria o 

mesmo que dizer que o Rio de Janeiro é feito de um mapa da cidade. O mapa de uma 

cidade é apenas uma representação gráfica de ruas, praças, praias etc. Mas não é a 

cidade em si. Posso passar horas olhando para um mapa de Ipanema e não vou 

conseguir ficar bronzeado! Da mesma maneira, as letras são apenas uma representação 

gráfica de SONS. Os sons são infinitamente mais importantes do que as palavras, sejam 

elas escritas ou faladas separadamente. Para entender melhor, digo que os humanos 

falamos há quase 100.000 anos e apenas nos últimos 200 anos é que se começou a usar 

extensivamente as letras e as palavras, com a  escrita. Antes de saber escrever, as 

pessoas produziam abundantemente sons linguísticos que posteriormente seriam 

organizados graficamente sobre papel. 

No aprendizado de um idioma é preciso valorizar muito mais os sons e os ritmos da 

fala. A maneira sistemática de fazer isso, habitualmente, no aprendizado será mostrada 

As palavras e as letras não são a parte fundamental do aprendizado! 
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em diversos pontos aqui, n’O Engenheiro da Fala e também na utilização da 

Ferramenta Structure, mas adiante, já na prática do treinamento. 

Mesmo assim, podemos usar texto (letras, palavra e frases) como material para a 

aquisição da capacidade de comunicar-se em inglês, apesar de que os sons são muito 

mais importantes do que o texto. Absolutamente tudo que falamos pode ser escrito. Se 

uma coisa não pode ser escrita, ela também não tem representação vocal sonora. O 

texto é uma preciosidade da Linguagem. Pense que até mesmo coisas cujo som não 

podemos definir podem ser escritas. Por exemplo: ‚Ele espirrou.‛ Não sabemos 

exatamente que som a pessoa emitiu, mas a ideia pode ser passada por texto. O perigo 

do texto, para quem está aprendendo a se comunicar em inglês, é o de dar às palavras 

mais importância do que ao som rítmico das perguntas, respostas e observações que 

vamos lavrando na nossa enorme memória sonora de sons linguísticos.  

 Sabendo, pois da importância de transformar letras em sons corretos, podemos 

alfabetizar-nos rapidamente em inglês, conhecendo os sons das letras em inglês. 

Você será um dos primeiros no mundo em conhecer uma descoberta da Engenharia da 

Fala: em inglês, existe uma relação interativa entre as letras, indicando o som delas ao 

leitor. 

Antes de qualquer coisa, é preciso diferenciar consoantes e vogais.  

Consoantes 

Os sons chamados consonantais são aqueles em que atuam duas partes sólidas da boca 

ou do aparelho fonador (por exemplo, os dois lábios, no caso da ‚P‛, ou o lábio inferior 

e os dentes superiores, como no caso da ‚F‛). Elas são internacionais, pois também são 

internacionais o formato dos lábios, dentes etc. dos seres humanos pelo mundo afora e 

falando qualquer idioma.  

Por isso, basicamente, as consoantes em inglês possuem quase todos os mesmos sons 

do português. Neste caso, das consoantes, a diferença principal com as línguas latinas 

são as diferenças produzidas de acordo com seu G.O.A.P. – General Oral Apparatus 

Positioning (Posicionamento Geral do Aparelho Oral) que, no caso do inglês produzem 

perceptíveis alterações na pronúncia de quase todas as consoantes. Também, sem o 

G.O.A.P. do inglês, a pronúncia de junções de consoantes, que caracterizam esse 

idioma, é de difícil execução. Por exemplo, o nome do personagem BATMAN tem a 

junção inglesa das consoantes T e M, que não existe em português e é lido e falado na 

nossa língua como BATCHIMÃ. Assista aos vídeos A Relação entre as Letras em Inglês 

em www.speaking-organ.com.br  

Você vai saber coisas fundamentais que, até mesmo experientes professores de inglês, 

não sabem e, portanto, não ensinam.  
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  Vogais 

              As vogais no inglês possuem, cada uma, basicamente, dois sons diferentes: 

  I. O som original: [A (como em CAKE), E (como em PETER), I (como em ICE), O 

(como em POPE) e U (como em MUSIC)]. 

 II. O som primário: [A (como em CAT), E (como em PET), I (como em SIX), O (como 

em POP) e U (como em CUT/BUTTER)]. 

 

 SOM PRIMÁRIO SOM SECUNDÁRIO 

A CAKE CAT 

E PETER PET 

I ICE SIX 

O POPE POP 

U MUSIC 

 

CUT / BUTTER 

 

       Existem alguns outros sons para cada uma das letras, mas todos são derivados da 

estrutura básica ilustrada acima. 

As Relações entre as Letras 

Em qualquer idioma as letras se relacionam entre si, em maior ou menor grau. No 

idioma inglês as letras se relacionam de maneira diferente do que o fazem em qualquer 

outro idioma.  

Alguns alunos meus, depois de entender o que segue, abaixo, 

muitos alunos disseram que isto deveria ser a aula número Zero, em 

qualquer curso de inglês. 
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Como dissemos acima, a base característica das relações entre sons vogais e consoantes 

é de uma competição por ocupação de tempo da duração do som. Já que na ortografia 

a duração do som é dada pela duração do tempo de leitura, então a extensão desse 

tempo de leitura se manifesta, por sua vez, na extensão da ocupação de espaço visual 

da escrita. ‘Parece complexo mas é banal:  ‚AAAAAAAAAH!‛, dura mais tempo – e 

tem mais milímetros de ocupação visual - do que ‚AAAH!‛, e por isso mesmo demora 

mais pra ler e para dizer.  

A principal diferença na relação entre as letras, que existe no inglês é que nesse idioma 

as letras possuem uma interferência umas sobre as outras, modificando os seus sons 

conforme a maior ou menor proximidade espacial entre elas. Esta relação espacial de 

proximidade entre as letras produz um efeito visual que indica qual é o som a ser 

atribuído a esta ou àquela letra. 

A base principal desta relação entre letras é a do efeito provocado entre uma vogal e 

outra vogal. Este efeito vai no sentido oposto ao da leitura, ou seja, vai da direita para 

a esquerda. E esse efeito consiste em que a vogal que está mais à direita influi  sobre a 

vogal que está mais à esquerda. Por exemplo, na palavra ‚CAKE”, a letra “E” influi 

sobre a letra “A”. O efeito dessa proximidade entre as duas vogais, (elas estão 

separadas por apenas uma consoante, o “K”), é o de provocar o som primário (ver a 

tabela de sons das vogais, acima) da letra ‚A‛ em inglês, que, grafada em português 

soaria próximo ao som ‚ei‛. No caso da palavra ‚CAT‛, onde não existe outra vogal 

após a consoante T, o ‚A‛ permanece com seu som secundário, como ilustra a tabela 

de sons, acima. O som secundário, de pronúncia semelhante às línguas latinas, é mais 

linear - e pobre em flexões sonoras - do que o som original da letra, que é mais longo e 

rico em flexões. Compare, falando os dois em voz alta. 

Para todas as outras vogais, a influência da proximidade entre vogais segue esse 

mesmo padrão (de provocar o som primártio quando há proximidade entre elas), com 

cerca de apenas 10% de exceções, aproximadamente. Essas exceções não devem ser 

consideradas como fugas da regra, mas como obediências a outras ‚regras‛, também 

padronizadas, das relações entre as letras no idioma inglês. 

No caso do som secundário das vogais (‚CAT”, “PET”, “SIX”, “POP” e “CUT‛), 

podemos visualizar as vogais ‚asfixiadas‛ entre duas consoantes. 

Como dissemos acima, quando a palavra tem a posição de Vogais e Consoantes na 

forma C-V-C-V, a vogal posterior, à direita dá, à anterior, o som original, que é o nome 

original da letra em inglês.  

Podemos também ter situações em que não se quer que haja a influência mencionada 

acima. Então, dobra-se a consoante, como em ‚BUTTER‛, para bloquear o efeito da 

vogal E sobre a vogal anterior, U. Por isso, na palavra ‚BUTTER‛ a letra ‚U‛ tem o 
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som primário, enquanto que na palavra ‚BUTANE‛, ela tem o som original, pela 

proximidade do ‚A‛.  

Assim, o único e exclusivo motivo pela existência da duplicação de consoantes em 

inglês não é, como em português, de modificar o som das próprias consoantes. Em 

inglês a dupla consoante serve para bloquear o efeito entre vogais e manter a vogal 

anterior com o som secundário, como em ‚CAT”, “PET”, “SIX”, “POP” e “CUT‛. E 

isto não foi resultado de uma convenção acadêmica, mas sim um afastamento visual 

entre vogais, que normalmente necessitam da proximidade de outra vogal para ter seu 

som mais rico, original. Significativamente, sendo a duplicação de consoantes um 

afastamento visual, quando o som da palavra exige dois ou mais sons consoantes 

seguidos um do outro, estes também operam o efeito de afastamento entre vogais e de 

bloqueio da influência entre elas, como na palavra ‚PANCAKE‛, onde o primeiro ‛A‛ 

tem som primário por estar bloqueado por ”...NC...‛,. O segundo ‚A‛, nessa palavra, 

tem som original, por influência do ‚E‛ final, como em ‚CAKE‛.  

É por isso, também, que a palavra ‚BACKING‛ (‚A‛ com som primário), necessita de 

um ‚C‛ enquanto que ‚BANKING‛ é escrito somente com ‚K", e não ‚CK‛. No caso 

de ‚BANKING‛ o ‚NK‛ bloqueia o efeito da vogal ‚I‛. Claro que no caso de 

‚BAKING‛, a vogal ‚A", terá o som original como em ‚CAKE”, por causa do efeito da 

vogal ‚I‛. 

 PRIMÁRIO SECUNDÁRIO 

A CAKE CAT 

E PETER PET 

I ICE SIX 

O POPE POP 

U MUSIC 

 

CUT / BUTTER 

 

Todas estas noções, quando metodificadas e exercitadas podem promover alfabetização 

em poucas semanas, permitindo o uso do texto como ferramenta de aprendizado eficaz. 
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Quando aplicadas a exercícios diários, estas noções das relações entre as letras passam, 

em pouquíssimo tempo, a não mais ser conhecimento memorizado, mas sim códigos 

linguísticos sonoros e ortográficos de utilização confortável e plena. 

 

Capítulo 2 

AS DESCOBERTAS SOBRE O ”ÓRGÃO DA FALA” 

Em termos bem simples, tente responder: porque existem os olhos? E para que temos 

as mãos? E para que existem os dentes? 

Ora, simplesmente falando: os olhos servem para ver, as mãos servem para segurar e 

os dentes para morder e mastigar. 

Agora, também em termos simples, para que serve a voz? 

Quase todos a quem faço essa pergunta dizem que a voz tem a função básica de 

comunicar-se. Parece óbvio, mas essa resposta não está certa.  

Há duas classes de seres vivos que usam voz: 

1.  Os mamíferos 

2.  As aves.   

Jacarés não falam, peixes não tem voz, árvores não falam. Somente essas duas – 

mamíferos (nós também, é claro) e aves têm uso constante da voz. O ser humano é um 

mamífero e por isso tem voz e fala. 

E por que essas duas classes animais usam a voz? Porque as mães mamíferas e a mães 

aves precisam voltar à toca, ou ao ninho para alimentar seus filhos, após deslocar-se 

para coletar alimentos ou caçar. A tartaruga marinha não fala porque ela põe os ovos 

na beira d’água e vai-se embora. As tartaruguinhas vão saindo dos ovos e se dirigem 

instintivamente para a água. Nunca verão suas mães. Não é o caso dos mamíferos e 

aves, cujas mães precisam localizar suas crias a grande distância e ainda identificá-las 

dentre diversas outras crias de outras mães, agrupadas, da mesma espécie. Fazem isso 

ouvindo a voz de seus filhos que sentem fome ou respondem aos chamados dela. 

A voz e a capacidade funcional de identificar e localizar crias de mamíferos e pássaros 

é praticamente um setor do aparelho reprodutor. Há diversas comprovações 

evidenciais dessa função sexual/reprodutiva básica da voz. Abaixo listo algumas, 

bastante variadas e abrangentes: 
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1. Quase todas as funções fisiológicas de mamíferos (incluo o ser humano) são 

executadas por cada indivíduo de maneira individual (não mútua). Comer, dormir, 

fazer cocô, respirar, ver, andar etc. não precisam de outro indivíduo para ser 

executadas. Mas há apenas duas que precisam ser feitas mutuamente para cumprir 

sua função. Estas são, obviamente, o ato sexual e... falar! Somente essas duas. 

2. A manifestação de voz mais volumosa e multitudinária do ser humano é a música 

popular. E do que falam as letras nos shows? Falam de sexo! O instrumento musical 

desse tipo de música, o violão ou guitarra, é tão obviamente fálico – simbólico do 

membro sexual masculino, que chega a ser cômico – dois testículos, e um pênis 

apontado no ângulo de uma ereção. E tanto os cantores como o público (quase 

sempre jovens bem na idade de entrar em sua fase de exuberância sexual) berrando 

sobre amor e sexo.  

3. O canguru, apesar de mamífero não usa nunca sua voz. Por que essa exceção? Ora, 

porque carrega suas crias recém nascidas numa bolsa onde se encontram as tetas. 

4. A baleia usa extensamente sua voz, pois é um mamífero. 

5. A risada, o bocejo, o beijo etc. são ‚contagiosos‛ porque mostram ou lembram, 

entre as pessoas, uma imagem da boca em movimento de abertura, como quem vai 

falar. E como dissemos, a fala é mútua. 

6. ...e muitas outras circunstâncias que permitem fazer a óbvia relação entre a 

reprodução sexual à voz e à fala humana. 

Essas evidências da relação entre a reprodução, a voz e a linguagem revelam o caráter 

orgânico da linguagem e a magnífica proeza que é falar. Mas a proeza de verdade são 

as mães de mamíferos e aves encontrarem seus filhotes utilizando como guia o som 

dos seus filhotes gritando de fome, ou correndo algum perigo. A memória sonora 

dessas mães não é intelectual e sim orgânica. Ela possui uma genética relacionada à 

dos filhotes nascidos recentemente, e o grito do filhote é como um ‚genoma sonoro‛ 

complexo e único dele, que ele emite, se protocola no ar e se liga ao genoma da mãe, 

quem recebe esse protocolo, e o identifica dentre muitos outros. A localização da cria 

também é indispensável e a mãe o faz guiando-se pela propagação fundamentalmente 

retilínea do som (o som não faz curvas). 

Podemos dizer que a voz é uma parte do aparelho reprodutor, que gerencia e executa 

uma genética (na forma de som) mais extensa e complexa do que a genética física 

sólida (os genes, que são únicos a cada pessoa dentre milhões). A genética sonora (que 

é mais maleável e vai pelo ar) é mais extensa do que a genética física (que se constitui 

por elementos relativamente mais sólidos e menos maleáveis). A riqueza desse genoma 

sonoro de cada indivíduo é de uma complexidade e variabilidade gigantescas. E é isso 

que permite que grupos como o da ilustração abaixo convivam, se reproduzam e 

alimentem suas crias. 
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Outra função da voz quase tão crítica quanto a dos reencontros certeiros entre mãe e 

filho/s (digo certeiros porque duvido da existência de um ninho cheio de filhotes 

abandonados porque a mão se esqueceu de onde estava sua ninhada, quando foi caçar 

minhocas), mas, a outra função desses mamíferos e aves que, diferentes da árvores, não 

param quietos e precisam se locomover  para se alimentar e acasalar é, justamente o 

acasalamento. Se não fosse pelo reconhecimento genético da voz daqueles que são da 

sua própria espécie, um simpático coelho macho entraria em dezenas de tocas de tatu 

ou de cascavel antes de encontrar sua coelhinha. Também uma função sexual. 

Podemos dizer que, sem a voz, a reprodução das espécies de mamíferos e pássaros 

cessaria na primeira geração. 

Você deve estar pensando que eu virei professor de Biologia, mas o fato é que somente 

reconhecendo essa complexa fisiologia da voz é que podemos entender aspectos 

fundamentais da linguagem humana e de como ela é, sobretudo, uma manifestação 

orgânica, e não mental. Quando vamos aprender um idioma novo, temos que saber 

que estamos trabalhando com algo orgânico do qual nosso intelecto não dá conta. 

Estamos lidando com um órgão que processa sons vocais humanos que durante 

milhares de anos foram constituindo uma genética. Quem faz isso em cada indivíduo é 

o que se pode chamar de O Órgão da Fala. Esse ‚órgão‛, distribuído no córtex cerebral, 

processa esses sons, os ‚digere‛ e os articula. E nós, humanos modernos, os utilizamos 

para nos comunicar.  



O Engenheiro da Fala 

   

 

 
13 

O importante para nós, é que assim como nos outros mamíferos e nos pássaros, esses 

sons vocais são formados por códigos de total precisão, como um código genético. Se 

esse código genético sonoro estiver correto e completo, o elemento linguístico será 

assimilado e processado pelo ‚Órgão da Fala‛, assim como um bocado de alimento 

(com seu código genético) é assimilado e digerido pelos órgãos digestivos. Não é 

preciso que mandemos que sucos gástricos digiram o alimento. Isso acontece 

fisiologicamente, sem nem sequer sabermos, dentro do corpo.  

Da mesma maneira, o código vocal correto, é processado pelo órgão da fala. Daí a 

importância de que esses códigos (a sua pronúncia e ritmo) estejam corretos e 

completos, no aprendizado. O resultado é surpreendente. 

Os exercícios da Engenharia da Fala se destinam a estabelecer as imagens sonoras 

desses códigos, com crescente independência por parte do aluno ou aluna. 

 

Capítulo 3 

OS CINCO GRANDES PROBLEMAS DO ALUNO 

EM CURSOS DE INGLÊS 

1º Problema: a alta procura por cursos, e a oferta de 

péssima qualidade. 

A demanda por aprendizado de inglês, no Brasil, é grande. E não apenas no Brasil: no 

mundo inteiro, nos países de língua não inglesa, há uma febre por aprender o idioma. 

Para citar um exemplo das proporções dessa demanda, dou falo da China e não precisa 

dizer mais. A China atualmente tem (acredite!) cerca de 300 milhões de alunos de 

inglês. Em Shangai, para operar um táxi, você tem que ter três coisas: o automóvel, a 

carteira de motorista e um curso de inglês concluído.  

Por causa dessa altíssima demanda, a oferta de cursos deixa muito a desejar em termos 

de qualidade e, principalmente, de resultados. Quando há muitos compradores de 

banana na feira, até mesmo as bananas ruins vão ser vendidas. No Brasil temos há 

muitos anos uma demanda enorme e crescente por cursos de inglês. Por exemplo, 

antigas escolas tradicionais de inglês se tornaram franquias imensas nas mãos de 

terceiros e têm sempre grande procura, apesar da qualidade ter decaído notavelmente. 

Novas e gigantescas franquias de escolas que elaboram campanhas publicitárias com 

fotos de atrizes e esportistas (?) lucram muito mais com a venda de material didático 

impresso do que com as matriculas e mensalidades em si. Por isso, cada ano, a cadeia 
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de escolas já chegaram, no passado, a simplesmente mudar a ordem das páginas e dos 

exercícios numerados para que os alunos não possam utilizar os livros do nível 

anterior, já usados por outros alunos anteriores. Assim, novos alunos não podem 

ganhar livros usados pois parecem ter conteúdo diferente. Precisam comprar o 

material novo! 

 

2º Problema: o desconhecimento dos mecanismos da fala 

A ênfase primeira é dada aos significados e não aos sons corretos. Essa inversão é 

contra o mecanismo natural de aquisição de fala nativa pelas crianças de qualquer país. 

As crianças em idade de adquirir seus respectivos idiomas nativos chegam até os quase 

três anos de idade com apenas os ritmos e pronúncias da linguagem de seus pais e 

somente depois de dominar estes, passam a gerar e entender significados.  

Como evidência disso, vou fazer uma pergunta a você: sabe por que uma criança de 

cerca de três anos ou mais vive perguntando ‚Por quê?‛ Por que tal coisa e por que tal 

outra...? Não é porque ela quer saber as coisas ou conhecer o motivo delas. Nessa idade, 

a criança ainda não articula seu raciocínio em termos de causa/consequência. 

(Exemplo: se ela quiser ir ao parquinho, não adianta explicar que são três da 

madrugada e que no domingo, sim, poderá ir. Ela não associa a sua vontade com a 

impossibilidade racional.) Na realidade a criança pergunta ‚Por quê?‚ porque um dia  

descobre uma espécie de ‚botão ativador‛ linguístico (esse botão é ativado pelas 

palavras ‚Por que?‛) que imediatamente fazem iniciar um falatório da parte do adulto. 

Os adultos explicam da melhor maneira possível por que o passarinho voa, achando 

que o filho vai ser um astronauta, devido a esse seu interesse. As a criança apenas quer 

imagens sonoras que mais tarde utilizará na sua linguagem. E as palavras por quê? 

parecem ser as que mais rendem matéria prima vocal para a criança se apropriar e 

imitar. Nada funciona tão bem como o ‚Por quê?‛ para fazer o adulto falar bastante 

com a criança. É claro que, de quebra, é uma experiência afetiva mútua entre o adulto e 

a criança. 

 

 3º Problema: não é dada a importância devida aos sons 

corretos. 

Se eu perguntar a você por que acha que as palavras e frases em inglês, que estiver 

aprendendo, devem ser corretamente pronunciadas, você provavelmente responderia: 

‚Ué, se eu pronunciar errado é impossível alguém me entender!‛  

Parece óbvio, mas o problema é muito mais embaixo: 
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Sem os sons corretos, é impossível aprender! 

Uma das maiores dificuldades que os alunos têm durante um curso de idiomas é que o 

professor quase nunca sabe da importância de começar o curso enfatizando os sons 

corretos. Na maioria das vezes, inclusive, o próprio professor não domina a fluência ou 

pronúncia suficientemente, para passá-las aos alunos. Nas aulas regulares de inglês em 

escolas de ensino médio, muitas vezes o professor ou a professora não tem sequer 

capacidade de plena comunicação em inglês. 

Como já dissemos, a linguagem humana, seja a língua nativa ou qualquer língua 

estrangeira, funciona através de uma matéria-prima: os sons linguísticos. Esses sons 

vocais atuam em formato de códigos e, como qualquer código, devem ser precisos. Se 

eu tentar aprender a palavra GATO, em inglês e a minha pronúncia de CAT for 

KETCHI, o problema não é que as pessoas que me ouvirem não entenderão. O 

problema é que eu não vou aprender como se diz GATO em inglês. Errei no código e 

isso, neste caso, é como se em português eu quisesse dizer GATO e, no entanto, 

dissesse... JATO.   

Nos códigos, uma mudança mínima muda tudo. 

Isso nos leva ao assunto da alfabetização em inglês. É óbvio que, em qualquer matéria, 

se um professor estiver dando aulas, com os alunos usando um determinado livro 

didático, de nada serve esse livro se os alunos forem analfabetos, e permanecerem 

analfabetos durante todo o curso!  E pior ainda será a situação se o curso, no caso, for 

para aprender a falar corretamente um idioma. Qualquer aluno que entrar num curso 

e lhe for entregue um livro-texto terá que ser prioritariamente alfabetizado para que o 

livro tenha qualquer serventia. Tanto mais, num curso de idiomas. 

Mas a realidade absurda é que o aluno não apenas é analfabeto em inglês quando entra 

no curso, mas também, não é feita a sua alfabetização durante o tempo de curso. O 

resultado é desastroso: perda de tempo e de dinheiro e esforço inúteis. 

A Engenharia da Fala prioriza a alfabetização do aluno em primeiro lugar, é lógico! 

Veja que estar alfabetizado não tem nada a ver com saber o significado do que está 

escrito. Isso mesmo: eu posso não saber o significado de uma palavra, mas se eu for 

alfabetizado, saberei ler essa palavra em voz alta corretamente. 

Como exemplo, vou usar uma palavra em português da qual nem todos conhecem o 

significado. A palavra é UBÍQUO. (Uma coisa ubíqua é algo que existe em toda parte – 

“Os celulares se tornaram ubíquos nos últimos vinte anos.‛) Se eu usar essa palavra num 

ditado e a disser claramente em português, a quase totalidade das pessoas 

alfabetizadas poderá escrevê-la, mesmo que poucos saibam seu significado  Eu, sendo 
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alfabetizado, posso usar um texto para aprender o que uma palavra quer dizer. Mas 

não tenho a menor chance disso, se eu for iletrado. 

Como os sons linguísticos têm comportamento de códigos (e, portanto são corretos e 

precisos), a alfabetização como prioridade, num curso de inglês que se inicia, dá mais 

do que uma vantagem para o aluno: permite que curso seja agradável, confortável e 

bem sucedido. É um absurdo que no primeiro dia de aula num curso de inglês eu 

receba um livro no qual eu sou analfabeto e o professor não prevê atividades imediatas 

em relação a esse bloqueio ao aprendizado do idioma. 

Eu estaria dizendo aqui bobagens se a Engenharia da Fala não oferecesse uma série de 

exercícios visando à alfabetização em inglês no prazo mais curto possível. Para 

começar a informar-se sobre o assunto, veja como é simples, fácil e até divertido, no 

Capítulo 1 – A relação entre as Letras no Inglês e inicie imediatamente sua perfeita 

alfabetização no idioma! 

     

 

4º Problema: Falta de formação de independência do aluno 

O ser humano aprende a falar seu próprio idioma nativo sozinho, quando criança. Ele 

possui uma fisiologia que lhe faz falar, e essa fisiologia precisa exercer a imitação para 

ser ativada e funcionar. A fisiologia que é  ativada, no caso de um jovem ou adulto 

aprendendo um idioma estrangeiro é a mesma. Também precisa de imitação. Caso não 

seja exercitado esse ato de imitar outras pessoas que já falam correta e fluentemente, a 

fisiologia da linguagem estará desajustada com seu caráter de ser um ato mútuo, e 

não funcionará normalmente. Sem imitarmos com total precisão os sons dos que já 

falam bem, ficará  muito mais difícil aprender. 

A Engenharia da Fala tem o foco em despertar essa capacidade de aprendizado 

independente. E isso é feito não somente na consciência do aluno, mas na 

administração a ele ou ela, de elementos linguísticos adequados que serão utilizados 

independentemente.  

 

O objetivo de um curso de inglês não pode ser o de somente 

ensinar inglês. Deve ser focalizado em entregar ao aluno a 

capacidade dele aprender por conta própria. 
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     5º Problema: O Inglês de Escola 

Dentre as diversas precariedades brasileiras em termos de Educação, existe uma que 

chama a atenção de qualquer pessoa. Não é preciso ser pedagogo ou técnico em 

Educação para constatar a quase total inutilidade das aulas de inglês que são dadas 

tanto na rede pública como nas escolas privadas.  

Muitas das escolas privadas subcontratam escolas de inglês de grandes franquias para 

cumprir a tarefa de fornecer os cursos de inglês aos alunos. Tenho ingratas 

experiências pelas que passei há muitos anos como jovem professor de inglês. 

Creio que você já conhece o seguinte fato: no Brasil, quando você pergunta a uma 

pessoa se fala inglês e ela quer explicar que não tem nem sequer um mínimo de 

capacitação no idioma, ela diz a frase conhecida: ‚Só tenho inglês de escola‛. Acredito 

que mencionar esse precário ‚inglês de escola‛ que é tão conhecido, seja suficiente 

denunciar essa enorme perda de tempo e oportunidade na grade de ensino de dezenas 

de milhões de alunos brasileiros. É bem possível que você seja um deles! 

 

Capítulo 4 

O QUE É A ENGENHARIA DA FALA? 

O termo Speech Engineering (Engenharia da Fala) foi inicialmente utilizado em 

reuniões de membros do Massachussets Institute of Technology - EUA, durante o ano 

de 1954. Na época, nasceu nesse grupo de cientistas a noção de que a expansão 

mundial da capacidade de pesquisa e de tecnologia precisava de parâmetros 

linguísticos comuns a todos os participantes das comunidades científica e tecnológica 

mundiais. O projeto não visava aspectos ‚internos‛, ou individuais da capacidade de 

cada um adquirir língua estrangeira; queria apenas expandir massivamente o uso do 

idioma Inglês no mundo todo, para outras instituições de pesquisa e desenvolvimento, 

tanto estatais como privadas, tendo em mente a aceleração do intercâmbio cientifico e o 

desenvolvimento tecnológico global. A falta de conhecimento sobre os processos 

individuais de aquisição de fala e de escrita, naquela época, (o que acima nos referimos 

como ‚aspectos internos da linguagem‛), certamente pode ser apontada como a causa 

para a demora do projeto do MIT bem como para o seu fracasso. De fato, o termo não 

voltou a ser utilizado institucionalmente, a não ser no final dos anos 80, quando 

importantes descobertas na área da fisiologia da fala e da audição na Universidade da 

Califórnia em Los Angeles, através dos professores Krashen e Terrel (Natural 

Approach to Language) permitiram desenvolver novos critérios de aquisição de 
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linguagem, por parte de metodólogos, instituições, professores e alunos de idiomas. 

Alguns desses critérios foram utilizados pela Secretaria da Educação do Município da 

Grande Londres para a adequação social, em tempo ótimo, da população estrangeira 

que imigrava para essa cidade (Student Independence – Greater London Secretary of 

Education). 

Hoje em dia, graças a esses desenvolvimentos, estão sendo superados conceitos e 

práticas que caracterizaram os cursos de idiomas durante quase seis décadas, ou seja, o 

uso extensivo de conhecimentos estruturais e de gramática como elemento 

fundamental para o aprendizado.  

Nos últimos anos tem havido uma preocupação em fazer uma mudança de eixo, 

retirando ênfase da abordagem à estrutura gramatical, para se concentrar nas funções 

comunicacionais da linguagem (por exemplo, a função de ‚aceitar um convite‛). 

Infelizmente, ainda assim, a abordagem continua sendo estrutural e formal. 

E eis que surge, desde 1997, um conceito evolutivo da Engenharia da Fala, desta vez 

afirmado em base sólida da Fisiologia da Fala, a partir de pesquisas e desenvolvimento 

metodológico da instituição brasileira The Speaking Organ Metodologia e 

Treinamento, fundada e coordenada por mim, José Manoel Borba e nossas equipes de 

professores e diversos pesquisadores.  

A partir desse momento, aparece um novo ponto de observação da linguagem pelo 

qual se pode claramente estabelecer quais são os elementos utilizáveis e quais não são 

úteis para a aquisição de capacidade de comunicação em outro idioma. 

Falar não é uma coisa banal. Achamos que sim, porque aprendemos nossos idiomas 

nativos até os três anos de idade, mas falar é um fenômeno intrigante. O Linguista 

Steven Pinker, famoso showman da Linguagem, comenta em seu livro ‚The Language 

Instinct‛ que ‚Simplesmente emitindo ruídos pela boca, podemos provocar infinitas novas 

combinações de ideias nas mentes de cada pessoa.‛ Ele considera a Linguagem uma espécie 

de milagre. Realmente, a Linguagem intriga aos Linguistas que a estudam. 

É que falta aos Linguistas modernos, a visão de que a Linguagem é orgânica e não 

mental. Desconhecem a utilidade sexual/reprodutiva da voz, que é uma função 

orgânica. E para a mente humana é muito difícil compreender a totalidade da vida 

orgânica. Ninguém sabe de fato como fazem os seres vivos para nascer, alimentar-se, 

reproduzir-se e morrer. Os linguistas preocupam-se com o aspecto estrutural da língua 

e com o significado das coisas que dizemos, e desconhecem a função fisiológico-

reprodutiva da voz e da linguagem. (veja o quadro A Fisiologia do Ato de Falar, na 

página introdutória). Consequentemente, quando se criam métodos de aprendizagem 

de idiomas, ignoram que quem vai fazer funcionar o sistema de fala são apenas os sons 
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linguísticos. Por esse desconhecimento, não dão importância ao fato de que os sons 

ouvidos e imitados devem ser perfeitos, como se fossem códigos de números ou barras. 

Assim, a coisa funciona! O aluno tem resultados imediatos em termos de retenção de 

imagens rítmicas sonoras cujo significado vai se estabelecendo para representar 

linguisticamente um número crescente de situações. 

Quem quiser milagre, pode estudar bastante e rezar. Eu prefiro ter a humildade de 

deixar que nossa natureza faça por nós todo o trabalho que sempre fez para nos manter 

plenamente vivos. E falantes! 

Capítulo 5 

A ALTA FREQUÊNCIA DE CONTATO 

Se pudéssemos destacar um único fator que, sozinho, afeta de maneira fundamental o 

aprendizado de idiomas, esse seria a frequência de contato com os sons desse idioma. 

Parece óbvio que a frequência de contato tem uma enorme importância. Mas, na 

prática, a maioria dos cursos e alunos desenvolve uma baixa frequência de contato com 

o idioma, que chega a ser, de apenas uma vez por semana. Essa diferença entre o que 

deveria ser e o que se pratica tem dupla origem: por um lado é ainda recente a 

utilização do computador, que permite uma eficiente frequência de contato. Por outro 

lado, e mais importante, a falta de orientação metodológica faz com que cursos e 

alunos não possuam o conhecimento técnico de que só se pode aprender 

eficientemente com uma alta frequência. Tampouco se conhece a dinâmica do 

aprendizado, onde a frequência de contato é fundamental. Essa segunda razão, a falta 

de conhecimento técnico é básica, pois mesmo não possuindo acesso a um 

computador, o aluno ou curso que sabem as razões técnicas para haver uma alta 

frequência de contato, irão colocá-la em pratica com ou sem computador, dada a 

enorme importância dessa assiduidade. 

O uso da capacidade de falar e a aquisição dessa capacidade funcionam e se 

estabelecem na forma de rede de dados sonoros cujas partes interagem entre si em 

altíssima velocidade. Também, os espaços ocupados no córtex cerebral são de 

dimensões mínimas, fisicamente, e é essa relação entre dimensões físicas mínimas e 

tempo de operação velocíssimo que determinam a agilidade (e a abundância de dados) 

do mecanismo da fala e da audição. O estabelecimento e a disposição em forma de rede 

são um meio de ocupar menos espaço e de agilizar as operações linguísticas. Os dados 

não são dispostos na forma de compartimentos estanques, pois isso inviabilizaria a 

rapidez de estímulos e respostas que caracterizam a fala, além de tornar igualmente 

inviáveis diversos outros mecanismos do sistema da fala e da audição. 



O Engenheiro da Fala 

   

 

 
20 

Este estabelecimento em forma de rede possui mecanismos de integração entre os 

elementos que o vão compondo, de maneira que o estabelecimento de um elemento 

depende do estabelecimento de diversos outros. Se o aluno não se dedicar sem 

interrupção (durante todo o período de treinamento) a estabelecer toda a rede de 

lógica sonora que compõe a orquestra do idioma, a música não começará a tocar. 

Durante o estabelecimento dessa rede, o que ocorre, primordialmente, são fixações e 

codificações de imagens sonoras. Acontece que uma imagem sonora linguística, por ser 

um código com inúmeras ligações, só termina de se estabelecer quando uma 

quantidade consistente de ligações tiver se estabelecido. Isso indica que uma imagem 

sonora leva certo tempo para se estabelecer. Durante este processo de estabelecimento, 

caso não haja continuidade de fluxo de outros códigos, então a estabilidade do próprio 

código que está sendo fixado se perde. Usando um exemplo igualmente orgânico, a 

perda de um código linguístico em formação é como um óvulo animal que se não for 

fecundado é, reabsorvido ou expelido do corpo. Daí a necessidade de um ininterrupto 

fluxo de elementos formadores para que possa ocorrer o estabelecimento das bases 

linguísticas. 

Essa é a necessidade de aplicar a Frequência de Contato como elemento indispensável 

ao aprendizado. Essa é a experiência pela que passam, quando crianças, todos os seres, 

humanos. Assim também é a experiência pela que passa qualquer imigrante, jovem ou 

adulto, que vá estudar ou trabalhar em um país onde se fale outro idioma.  

Abaixo se ilustra a mecânica de preservação da dinâmica de implantação de códigos 

mediante a Alta Frequência de Contato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração da sessão de treinamento 

Esforço de recuperação após período sem treinamento 

ALTA FREQÜÊNCIA DE CONTATO 
 

1x 

Desaquecimento do estímulo 
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O desaquecimento por falta de estímulo ocorre na mesma taxa, tanto após sessões de 

treinamento longas, de uma hora ou mais, como em sessões curtas, de alguns minutos. 

Ou seja, quando o aluno que se desempenha em alta frequência e interrompe o 

estímulo (finaliza a sessão de treinamento), o tempo em que ele se desaquece é 

aproximadamente o mesmo que demoraria em desaquecer um aluno que esteve 

fazendo uma longa sessão de treinamento. Mas se esse aluno tiver a próxima sessão de 

treino somente dentro de vários dias, não há dúvida que os códigos até então 

estabelecidos terão se deteriorado até lá.  As sessões curtas devem ter alta frequência 

para que sejam eficazes em manter adequada a ‚temperatura do processo de 

codificação‛, até o final do processo inteiro básico de codificação. As figuras acima 

ilustram essa diferença.  

Na alta frequência de contato o esforço de recuperação torna-se mínimo.  

 

 

 

20x 
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BAIXA FREQÜÊNCIA DE CONTATO 

Duração da sessão de treinamento 

Esforço de recuperação após 

período sem treinamento 

Desaquecimento do estímulo 
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Capítulo 6 

A PRONÚNCIA E A FLUÊNCIA COMO 

FERRAMENTAS DE APRENDIZADO. 

Na opinião da maioria das pessoas e de cursos de idiomas, a correção na emissão de 

sons da linguagem (pronúncia e fluência) é o resultado de longo tempo de curso e deve 

se esperar essas conquistas ao final do treinamento. Esse é um engano grande que vai 

contra o aprendizado, além de deixar tudo desconfortável e provocar desmotivação no 

aluno. 

A Engenharia da Fala (EF) entende que a linguagem se estabelece, nas suas raízes, na 

forma de imagens sonoras únicas, que são articuladas para formar discursos 

completos. Esses códigos linguísticos sonoros se estabelecem como ‚impressões‛ 

sonoras que são únicas. Como se fossem imagens, mas não visuais e sim sonoras. 

Durante o treinamento para aquisição de desempenho linguístico, caso o aluno não se 

exponha a uma única imagem sonora para aquele significado, ou seja, com a pronúncia 

correta conforme os padrões daquele som, ele terá dificuldade em fixá-lo.  

O exemplo que se pode utilizar é o de se ter uma garagem para um só carro e tentar ali 

estacionar vários. Não é possível engavetar várias versões de um mesmo som na sua 

‚garagem‛; isso seria bastante demorado e se conseguir fazê-lo, torna-se difícil acessar 

e utilizar (retirar da ‚garagem‛) esses elementos linguístico não-únicos – fica tudo 

travado. 

Se, durante o processo de codificação dos sons que irão fazer parte do repertório 

linguístico do aprendiz, ele tiver diversas versões do mesmo som que quer aprender, o 

processo torna-se demorado, desmotivador e frequentemente o aluno desiste do curso. 
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A PRONUNCIA CORRETA COMO 
FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

     
SOM 

CORRETO 
ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A PRONÚNCIA CORRETA COMO 
FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

      

PRONUNCIAS 
VARIADAS, DE 
DIFÍCIL 

CODIFICAÇÃO 

É por isso que digo que é se você não der prioridade à correta pronúncia dos sons do 

inglês, desde o início, seu curso vai ser pouco ou nada produtivo. 
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E esses sons não são apenas palavras isoladas, mas sim ritmos confortavelmente 

executados com a voz. A instalação dos ritmos em inglês é a função dos Exercícios que 

chamamos de Ferramenta Structure que você praticará com o Engenheiro da Fala. 

Quando você fizer assim, emitir frases com pronúncia correta e perfeitamente 

fluentemente, você vai ter a nítida sensação de estar armazenando e guardando para 

sempre, o inglês. Isso te dará não apenas grande satisfação, já desde o início, mas 

também você vai se surpreender ao constatar que pode entender o inglês que você 

ouve em vídeo, áudio e noutros países que visitar. 

Como sempre digo, o segredo e o prazer de falar não está no estudo do idioma e nem 

na memorização de palavras individuais. 

 

 

Capítulo 7 

A ALFABETIZAÇÃO  

E A UTILIZAÇÃO DE TEXTO EM INGLÊS 

A Alfabetização 

Utilizar livros textos para aprender um idioma é dizer o mesmo que usar palavras 

escritas. Pode-se ver que, mesmo online, todos os cursos utilizam texto escrito, 

geralmente apenas palavras.  

Isso é porque o texto apresenta grandes vantagens sobre uma gravação em áudio, ou 

sobre uma pessoa real falando.  

Em primeiro lugar, qualquer coisa, mas absolutamente qualquer coisa que se falar 

pode ser escrita. Você já pensou nisso? Também, o texto é barato, acessível a qualquer 

hora e fácil de ser revisado (você pode voltar a ler uma palavra quantas vezes quiser).  

Mas para tudo isso, é necessário que logo no início da utilização de texto, o aluno tenha 

sido (ou esteja sendo) alfabetizado em inglês. Como eu poderia aprender a falar 

usando textos se não sei produzir o som correto, em inglês, das palavras que o curso 

põe no papel ou na tela do computador?  

Esse é o problema que, considerando a utilidade do texto, a Engenharia da Fala 

trabalhou cerca de cinco anos para achar uma solução das mais simples. (Veja mais 

abaixo, neste mesmo capítulo, A Utilização de Texto em Inglês. 
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Visitando sites de aprendizado de idiomas, não gerenciado pela Engenharia da Fala, eu 

vi três tipos de soluções, (aliás, falsas ou precárias) para a alfabetização: 

1. Aparece um ícone do tipo () que, ao clicar, reproduz uma palavra previamente 

gravada. 

2. Coloca-se a palavra em linguagem fonética clássica (que pouquíssimas pessoas 

conhecem). 

A palavra ‚SOLUÇÃO‛ fica assim: 

 

 

3. Outro dia encontrei alguns cursos péssimos, que inventam uma espécie de orientação 

fonética (tipo soLÚshon).  

Explico logo abaixo porque essas “soluções” do problema da alfabetização são falsas 

e não alfabetizam o aluno em inglês:  

Estar alfabetizado significa a pessoa bater o olho numa palavra (mesmo com 

significado desconhecido) e poder pronunciá-la, em milésimos de segundo. A  

Engenharia da Fala instala, no teu sistema interno de leitura (aquele do português, que 

você já tem) o mecanismo original criado pelos britânicos durante os séculos de 

evolução da escrita na Europa, para você transformar qualquer palavra em sons 

perfeitos do inglês automaticamente. 

a. A solução, na qual você precisa recorrer a um clique no alto-falante para 

descobrir qual é o som, é tecnologicamente cara/complicada, e não está presente 

nos textos em inglês que existem até mesmo em pacotes de alimentos. Isso 

limita o seu uso independente de texto. (Com a Engenharia da Fala, você pode 

treinar sua alfabetização em inglês até numa nota de um dólar.) 

b. A solução de fonética inventada (‚soLIÚshon”) é completamente errada e até 

mesmo traiçoeira pois te obriga a aprender uma ‚terceira linguagem‛ e te torna 

dependente de uma grafia que não é bem a portuguesa e que também não é o 

inglês correto. 
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O Capítulo 3 (A RELAÇÃO ENTRE AS LETRAS NO INGLÊS) explica claramente o 

sistema original para que crianças inglesas e americanas pudessem, durante os últimos 

dois séculos, se alfabetizarem muito facilmente e rapidamente, e saber os sons das 

palavras em sua própria língua. 

 

A Utilização de Texto em Inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de pronunciar os textos de maneira absolutamente correta o aluno que se torna 

um engenheiro da fala domina esta maneira especial de ler. Ele não lê enquanto fala o 

que está escrito. Ou seja, ele nunca faz leitura em voz alta. 

Aliás, a leitura em voz alta é o que mais se faz, em sala de aula, nos cursos sem GEF 

(Gerenciamento pela Engenharia da Fala). E qual é o enorme problema disso? A leitura 

em voz alta parece ser uma coisa simples e que deve funcionar para o aluno, mas o fato 

é que é uma total perda de tempo e, abaixo, explico: 

Quando você lê em voz alta o que acontece no sistema linguístico não é nada simples. 

A fala humana é uma coisa mútua entre humanos e existe, há dezenas de milhares de 

anos, para ser executada alternadamente entre pessoas. Uma pessoa fala, a outra 

escuta. Quando se lê em voz alta, você entra no que eu chamo de “ciclo de poupar o 

sistema”: o texto entra pelos olhos e sua interpretação em forma de som (voz alta) 

envia as ordens diretamente para o aparelho fonador, e você pronuncia o que o texto 

manda pronunciar. Não é você falando e sim os seus olhos enviando uma ordem direta 

às suas cordas vocais e à sua língua para produzir os sons das palavras e frases que 

estão escritas. É o circuito curto, ou ‚curto-circuito‛, onde a leitura e a voz ficam 

Mais de 70% dos exercícios em cursos, durante longos anos, 

requerem que o aluno enuncie, em voz alta, palavras de um 

texto, não é mesmo? Aí, não há absorção do que está sendo 

lido. Isso porque os mecanismos de falar e receber a fala 

jamais funcionam simultaneamente: ou o indivíduo está 

recebendo linguagem ou ele está emitindo linguagem. Não é 

possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, 

praticamente não há proveito em ler (receber) e falar (emitir) 

simultaneamente. Infelizmente, ao não ser gerenciado pela 

Engenharia da Fala, os cursos dedicam a maior parte do tempo 

de aula à leitura em voz alta, com baixíssimo aproveitamento. 
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estagnadas e sem ajudar você a se apropriar das imagens sonoras que você fala em voz 

alta. 

Mas se você fizer uma coisa simples: ler em voz muito baixa, mas muito baixa mesmo, 

(somente para iniciar a formação da imagem sonora do que está escrito). E, 

imediatamente depois, RETIRAR OS OLHOS DO TEXTO e falar em voz alta, sem ler, o 

resultado é completamente diferente. Abaixo, a figura ilustra você falando aquilo que 

sua voz bem baixa, lendo, acaba de começar a formar e que se consolida quando você 

fala, em voz alta, e imediatamente, a palavra ou frase curta que acaba de ler. 

 

Posso calcular que cerca durante sessenta a setenta por cento do tempo de aula, os 

alunos em cursos presenciais fazem leitura em voz alta. Usar os livros-texto de maneira 

gerenciada pela Engenharia da Fala representa um avanço absoluto em termos de 

eficiência se comparado ao uso sem gerenciamento. 

Essa forma de uso do texto, para “ensaiar” em voz BEM baixa e, imediatamente 

depois, falar em voz alta, sem estar lendo, chama-se TEXTLESS READING© (Leitura 

sem Texto).  

Neste exato momento você pode fazer uso imediato de Leitura sem Texto, com 

qualquer palavra, ou texto bem curto (três a quatro palavras), em inglês, que tiver à 

mão. Verifique o aproveitamento. Depois, escolha outra palavra ou texto curto e 

apenas leia em voz alta, sem ensaiar. Veja a diferença de aproveitamento e, 

principalmente, de apropriação daquela/s palavra/s.  

Num curso não gerenciado estas leituras feitas em voz alta representam um alto grau 

de ineficiência em termos de absorção do que está sendo lido. Isso porque, como 

dissemos, os mecanismos de emissão e recepção de linguagem jamais trabalham 

simultaneamente: ou o indivíduo está recebendo ou ele está emitindo linguagem. Não 

é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, praticamente não há proveito 
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em ler (receber) e falar (emitir) simultaneamente. Infelizmente, ao não ser gerenciado, 

um curso é capaz de dedicar a maior parte de seus longos anos de duração à leitura em 

voz alta, com baixíssimo aproveitamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

OS RITMOS DA FALA 

 

Durante muitos anos os pesquisadores em Linguagem tentaram descobrir o que era o 

que a criança aprendia a falar em primeiro lugar. Se era Mamãe, ou Papai, ou os 

substantivos ou os verbos... Só recentemente, as pesquisas levaram ao que qualquer 

Engenheiro da Fala já sabia: os ritmos da linguagem, (e sem significado), são o que a 

Você pode confirmar facilmente a impossibilidade de receber 

(ler ou ouvir) e falar ao mesmo tempo. A brincadeira é assim: 

Escolha um amigo ou amiga e peça-lhe que pense 

(silenciosamente) num objeto perto de onde vocês dois estão. 

Peça para ele ou ela guardar detalhes do objeto para depois 

descrevê-lo em voz alta. Agora você também memoriza em 

silêncio alguns detalhes d’algum objeto. Prontos?  

Agora contem até três e comecem simultaneamente a descrever o 

objeto um ao outro, de maneira fluente e sem interromper a 

descrição. Pode ver que uma pessoa, se estiver realmente 

descrevendo o seu objeto, não escutará quase nenhuma palavra 

dita pelo outro! 

Casais briguentos que discutem usam esse recurso (falar ao 

mesmo tempo) para não ouvir as razões do outro! 
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criança desenvolve antes de qualquer outra coisa. Cursos com G.E.F. - Gerência pela 

Engenharia da Fala, se caracterizam pela importância fundamental e prioritária que é 

dada ao desenvolvimento dos ritmos do idioma que está sendo adquirido. Por outro 

lado, os cursos comuns dão quase nenhuma importância a este aspecto e lhe dão um 

papel secundário, estético. 

Mas a importância do ritmo, tanto na fase de estabelecimento dos elementos 

linguísticos (aprendizado), como na execução da fala e da audição já desenvolvidas, é 

de importância fundamental. Isso porque, assim como existe um repertório específico e 

limitado de sons linguísticos de cada idioma, existe também um repertório de ritmos 

característico de cada idioma. Esses ritmos são utilizados para estruturas específicas 

(formulação de perguntas, uso de frases em tempos diferentes de verbos usando ritmos 

característicos de cada tempo, etc.). Além disso, a sequência lógica dos elementos da 

linguagem jamais poderia ser aprendida sem o correspondente ritmo.  Isso acontece da 

mesma forma que é difícil ou impossível falar a letra de uma canção conhecida sem 

fazer-se acompanhar da melodia e da métrica correspondente. Por exemplo, segue 

abaixo a letra da canção usada em aniversários, que solicitamos ao leitor fazer a 

experiência de ler em voz alta (ler sem ritmo e sem cantar): 

Parabéns a você, parabéns a você,  

nesta data querida. 

Muitas felicidades,  

Muitos anos de vida! 

O erro (a repetição de “Parabéns a você,...” na primeira linha), que foi introduzido na 

letra, percebe-se bem menos, quando a canção é apenas falada sem ritmo ou sem a 

melodia e de maneira monótona.  

Da mesma maneira, é impossível de se executar ou aprender eficientemente qualquer 

estrutura linguística maior do que uma sílaba, se esta não for acompanhada do ritmo 

que lhe corresponde.  

Durante dezenas de milhares de anos antes do uso da escrita, as comunidades 

humanas preservavam durante séculos sua história, suas tradições, sua identidade e 

até posses materiais através, não da palavra escrita, mas através da chamada tradição 

oral, quase sempre rítmica ou acompanhada de métrica ou música ritmadas. Nesses 

ritmos com sequências estabelecidas e previsíveis, qualquer informação sobrando ou 

qualquer dado faltando eram imediatamente detectados, preservando-se a tradição 

coletiva acima de interesses individuais. Não havia escrita, mas nenhuma informação 

relevante se perdia. Lembre-se do exemplo acima, do ‚Parabéns a Você‛. 
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Da mesma maneira, os elementos da linguagem e a sequência correta em que estes 

estão dispostos no idioma específicos somente podem ser estabelecidos e preservados 

através do e estabelecimento do ritmo da frase que está sendo dita.  

É por isso que muitos cursos não-gerenciados pela E.F. encontram grandes (e 

frequentemente insolúveis) dificuldades em relação à ordem em se devem dizer os 

elementos que devem constituir a frase. Ou então, durante muitos meses ou anos, os 

alunos costumam omitir ou repetir elementos que, numa frase ritmada, seriam 

notavelmente encaixados com naturalidade. 

O ritmo se caracteriza pela ênfase dada à parte mais relevante da informação da frase. 

Por exemplo, na fala: 

 

 

 A frase significa: ‚Com licença, moço... Poderia me dizer que horas são?‛ A parte mais 

importante é a palavra ‚time‛, no caso, ‚horas‛. Portanto a ênfase será colocado nessa 

palavra: 

Excuse me, sir...Could you tell me what time it is? 

...e o restante da frase pode praticamente ser murmurado quase ininteligivelmente, 

sem prejudicar a fala ou a compreensão do que foi solicitado, desde que o ritmo geral 

da fala esteja corretamente enunciado. Outro exemplo da importância do ritmo, nestas 

mesmas sentenças, o ... ‚it is‛... é a forma correta, mas muitos alunos que não 

valorizarem o ritmo no aprendizado irão insistir em dizer ...‚is it‛..., cujo ritmo é 

completamente diferente, na frase em questão. Nesse caso comum, o equívoco a ser 

encarado é o de se ter errado na ordem das duas palavras, mas sim no ritmo, que 

deveria ser outro. 

Dando-se a prioridade correta ao ritmo da linguagem, a carga de necessidade de 

memorização, estudo e acúmulo de informações durante o aprendizado diminuem 

quase a zero. 

A sequência gramatical correta da língua nativa é adquirida pela criança na forma de 

ritmo e não na forma de conhecimento de sintaxe (ordem correta das palavras). Nos 

cursos não-gerenciados pela E.F., a negligência quase constante, em relação a essa alta 

prioridade do ritmo, atenta fundamentalmente contra a eficiência e o sucesso  

Nos cursos gerenciados, a denominação mais utilizada para a execução e implantação 

dos códigos rítmicos é ‚instalação de fluência‛ e consiste em codificar junto ao aluno 

Excuse me, sir... Could you tell me what time it is? 
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diversos aspectos como junções de palavras, ênfases primários e secundários em partes 

da informação, pronúncia correta de partes constituintes da fala etc. 

Falar sem ritmo é como dançar sem ritmo: impossível. Para aprender um idioma, assim 

como todas as crianças do mundo, somente começamos a nos comunicar quando 

falamos com ritmo completamente fluido e entendemos a fluidez de quem fala 

conosco. 

A Ferramenta Structure da Engenharia da Fala e dá ao aluno ou aluna, enquanto estes 

aprendem a falar inglês, a sensação de estar aprendendo a dançar, com facilidade, 

fluidez e graça! 
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