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Prefácio 

Uma coleção de livros temáticos sobre Investigações em 
Lingüística Aplicada não se faria completa se não contemplasse 
pesquisas sobre aquisição da linguagem e, especialmente, sobre 
aquisição de aspectos fonético-fonológicos das línguas. O entendimento 
da língua como processo – que caracteriza a Lingüística Aplicada – 
implica interesse particular sobre fatos fonológicos na aprendizagem 
incidental e intencional de línguas, seja da Língua Materna, seja de uma 
ou mais Línguas Estrangeiras. A aquisição  da Língua Materna 
desdobra-se ainda em dois campos de atenção: o do processo 
considerado ‘normal’ e daquele identificado como ‘com desvios’, por 
escapar aos padrões de desenvolvimento que os sistemas das crianças 
apresentam através de diferentes etapas aquisicionais. Pelo fato de 
todas essas áreas estarem sendo alvo de estudos em andamento, este 
livro reflete o que se pesquisa hoje no Brasil e em Portugal em se 
tratando de aquisição e desenvolvimento fonológico, vinculando-se, 
diretamente, os trabalhos a esse campo de conhecimento 
interdisciplinar, voltado para a investigação dos problemas que surgem 
quando se ensina ou se usa uma língua, dentro e fora da sala de aula, 
que é a Lingüística Aplicada.  

Deve salientar-se que a maior parte dos trabalhos aqui publicados 
foram inicialmente apresentados no V Congresso Brasileiro de 
Lingüística Aplicada, realizado em Porto Alegre em setembro de 1998, 
tendo sido, no entanto, posteriormente revisados e aumentados por seus 
autores. Seguindo o tema do Congresso ‘A Construção do 
Conhecimento Lingüístico’, o título ‘A Construção do Conhecimento 
Fonológico’ poderia caracterizar claramente o conteúdo e o objetivo do 
presente livro: os trabalhos têm, como traço comum, a análise da 
aquisição, normal e com desvios, do Português – Brasileiro e Europeu – 
como Língua Materna e do processo desenvolvimental da fonologia do 
Francês, do Inglês e do Espanhol como Língua Estrangeira por alunos 
brasileiros. 

Por esse largo escopo – e pelo fato de os fenômenos abordados 
estarem ancorados em diferentes modelos teóricos –, o livro pode 
interessar a estudiosos de várias áreas: professores de Língua 
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Portuguesa, professores de Línguas Estrangeiras, lingüistas aplicados, 
psicolingüistas, fonólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, 
estudantes de Lingüística e Letras e curiosos sobre o complexo 
funcionamento das línguas em geral, as quais, como perfeitos sistemas 
de sons, cumprem o primordial papel de emprestar, a crianças e adultos, 
a força da ‘ação’ e da ‘interação’. 

Nessa ação recíproca entre a ALAB (Associação de Lingüística 
Aplicada do Brasil) e a Educat (Editora da Universidade Católica de 
Pelotas) de que resultou a coleção Investigações em Lingüística 
Aplicada, tenho de ressaltar a relevância do apoio da Universidade 
Católica de Pelotas e do Curso de Mestrado em Letras dessa Instituição. 

 
 

 
Pelotas, outubro de 2000 
 
Vilson J. Leffa 
Coordenador da Coleção 

 



A construção da fonologia no processo de 
aquisição da língua1 

Carmen Lúcia Matzenauer Hernandorena 
UCPEL 

 Chomsky & Halle (1968:4) registram o fato notório de que toda 
criança normal adquire uma língua, uma gramática extremamente 
complexa e abstrata, a partir dos intrincados dados que lhe estão 
disponíveis, e isso ocorre com grande rapidez, sob condições distantes 
das ideais, havendo pouca variação significativa entre crianças, as quais 
podem diferir grandemente em inteligência e experiência.  O que torna 
isso possível, dizem os autores, é a faculdade da linguagem. 
 Com essas afirmações, Chomsky & Halle ressaltam a 
complexidade da construção do “saber de uma língua”, e salientam que,  
para que se construa um rico e intrincado saber a partir de dados 
limitados e imperfeitos, tem de haver um conjunto de coerções 
apriorísticas que determinem esse saber. Chomsky (1977:70) diz que, 
“se não existissem limitações sobre o tipo de conhecimentos possíveis, 
nunca teríamos um saber de grande envergadura como a linguagem”. E 
o estudo da fonologia da  língua, por exemplo,  efetivamente mostra as 
restrições que caracterizam um sistema lingüístico, tanto no que se 
refere ao inventário de fonemas, como no tocante às suas combinações 
possíveis para a formação de sílabas, morfemas e palavras. 
 As fontes de evidência empírica mostram que a  aquisição do 
sistema fonológico da língua é um processo gradual, que se dá à medida 
que a criança domina os segmentos que constituem aquele dado 
sistema, bem como as restrições posicionais e seqüenciais que o 
caracterizam.  
 Em se tratando particularmente da aquisição segmental, é 
possível defender-se a idéia de que as crianças constroem 
gradativamente os segmentos que integram o sistema da língua, uma 
vez que as pesquisas mostram que o processo desenvolvimental se 
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estabelece do menos complexo ao mais complexo, do não-marcado ao 
marcado.  Essa proposta da construção da fonologia da língua pela 
criança é defensável com base em diferentes modelos teóricos, fato que 
é de alta significância na avaliação de sua pertinência, já que as teorias 
são sempre propostas com vistas a aumentar o poder explicativo 
referentemente aos fenômenos objeto de estudo. O que se pretende 
mostrar aqui é a adequação do entendimento da construção gradual dos 
segmentos da língua pela criança, com base em três dos mais novos 
modelos da teoria fonológica: a Teoria Autossegmental (Clements, 
1985; Clements & Hume, 1995), a Teoria de Marcação Fonológica com 
Base em Restrições e Procedimentos de Simplificação (Calabrese, 
1988; 1995) e a Teoria da Otimidade (Prince & Smolensky, 1993).  

Sabe-se que, pela Teoria Gerativa Clássica, as representações 
fonológicas eram lineares, no sentido de que eram constituídas por uma 
seqüência de segmentos discretos, cada um analisado como um 
conjunto desordenado de traços distintivos, que mantinha, com sua 
matriz de traços, uma relação de bijetividade e que fazia com que as 
regras operassem em representações plenamente especificadas, com a 
atribuição dos valores (+) ou (-) a cada traço. Nesse modelo teórico, a 
matriz de traços distintivos que representa, por exemplo, o segmento  
/s/  – que integra o sistema fonológico do Português – é a seguinte, 
mostrada em (1): 
(1) 

        /s/ 

  - soante 
  + consonantal 
  + contínuo 
  + coronal 
  + anterior  

- sonoro  
 
 
 Pela relação de bijetividade acima referida, essa matriz 
representa o segmento /s/ e somente ele, sem poder vincular-se a um 
segmento vizinho.  Portanto, a representação do item lexical  /segir/ 
‘seguir’, por exemplo, segundo a Fonologia Gerativa Clássica, é a 
seguinte:  
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(2) 

      /s/  /e/         /g/                    /i/                   /r2/ 
   

- soante          + soante          - soante           + soante          + soante 
+ cons            + siláb            + cons              + siláb            + cons 

 + cont            + cont              - cont              + cont             + cont 
+ coronal       - coronal         - coronal         - coronal         + coronal 
+ anterior       - anterior        - anterior         - anterior        + anterior 
- sonoro         + sonoro         + sonoro          + sonoro        + sonoro                     

             - alto                                       + alto            -lateral 
           - baixo                                    - baixo  

 
Nessa representação, cada matriz de traços é linearmente ligada 

ao segmento que caracteriza, não se comunicando com as matrizes e/ou 
traços adjacentes, sendo irrelevante o fato de dois ou mais segmentos 
adjacentes compartilharem ou não traços distintivos iguais. O fenômeno 
de o /e/ de /segir/ passar para [i], caracterizando a forma fonética 
[si’gir] ( que é o mesmo que faz com que o /o/ de /koruZa/ (‘coruja’) 
passe para [u] na forma fonética [ku’ruZa]), é explicado, nesse modelo, 
pela cópia do traço de altura de uma vogal por outra, pois a assimilação, 
nessa proposta teórica, é uma regra que se constitui em cópia de traço. 
Na Fonologia Gerativa Clássica, a formalização da regra de assimilação 
do traço [+alto] da vogal seguinte /i/ ou /u/ pela vogal pretônica /e/ ou 
/o/, realizando-se respectivamente nas formas fonéticas [i] e [u] está 
representada em (3): 
(3) 

      V             à    [+alta]         _____ C1       V 
-alta      [ +alta] 
-baixa  
α posterior 
 
 
 
Por essa formalização entende-se que as vogais médias /e/ e /o/ 

copiam o traço [+ alto] da vogal da sílaba que as segue. 
Pela Fonologia Autossegmental, por ser uma teoria não-linear, 

os traços que compõem cada segmento estão dispostos em diferentes 
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tiers, estabelecendo uma hierarquia e constituindo uma geometria 
(como propõem Clements (1985, 1989, 1991) e Clements & Hume 
(1995)), e podem funcionar isoladamente ou em conjuntos, não estando 
mais submetidos à relação de bijetividade com o segmento, ou seja, 
pode haver ligações multilineares: se dois segmentos adjacentes, por 
exemplo, compartilham o mesmo traço, esse traço vai ser ligado a esses 
dois segmentos . A representação do segmento  /s/ nesse modelo é 
mostrado na estrutura arbórea em (4): 
(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

r

















−

−

−

soante

eaproximant

vocóide

LARÍNGE
O 

CAVIDADE ORAL 

[ ]sonoro−

[ ]contínuo+

PONTOS DE CONSOANTE

[ ]coronal

[ ]anterior+

/s/ 
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A representação não-linear da seqüência  [st] em [‘pasta] 
(‘pasta’), por exemplo, fica como (5) mostra, com os traços 
compartilhados pelos dois segmentos interligando as suas estruturas: 
 

(5) 

 

 

 

 

 

 

Como, na proposta autossegmental de Clements (1989, 1991), 
consoantes e vogais compartilham os traços de ponto – que ficam 
expressos como [labial], [coronal] e [dorsal] –, consoantes e vogais 
também podem compartilhar estruturas vizinhas. Nesse modelo, a 
altura das vogais passa a ser representada como ‘abertura’ (ver 
Clements 1989, 1991; Clements & Hume 1995). 

 Nessa representação não-linear, portanto, em que os traços não 
apresentam relação bijetiva com o segmento cuja estrutura integram, 
pode haver estruturas multiligadas. Com esse entendimento, a regra de 
assimilação, tão freqüente nas línguas do mundo, exemplificada acima 
pela realização do item lexical  /segir/  através da forma fonética  
[si’gir], passa a ser vista como o espraiamento de traços.  Passa a dizer-
se, então, que na forma [si’gir] há o espraiamento dos traços de altura 

X

r

X

r

s t

CAVIDADE ORAL 

PONTO DE CONSOANTE  

[ ]contínuo+

[ ]coronal

[ ]anterior+

[ ]contínuo−

LARÍNGEO 

[ ]sonoro−
CAVIDADE ORAL 
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(caracterizados, nesse modelo, como ‘abertura’) da vogal seguinte para 
a vogal média precedente, a qual tem a sua altura (abertura) original 
desligada (veja-se (6 a)). A seguir, a vogal alvo da assimilação passa a 
compartilhar a altura (abertura) da vogal que se constituiu no gatilho da 
regra (veja -se (6 b)). Essa visão do fenômeno é capaz de explicitar que, 
na assimilação ou harmonização, é um processo de coarticulação que 
opera, criando uma estrutura que interliga os dois segmentos 
envolvidos na regra.  As representações em (6 a) e em (6 b) refletem 
esse fato. 
(6 a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X

r

X

r

e g i

CO CO 

PC PC 

r s 

[ ]1ab−

VOCÁLICO 

PV 

ABERTURA 

[ ]2ab+

[ ]3ab−

[ ]1ab−

VOCÁLICO 

PV 

ABERTURA 

[ ]2ab−

[ ]3ab−
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(6 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelo fato de a Teoria Autossegmental explicar o funcionamento 
da fonologia das línguas através da ligação ou desligamento das linhas 
de associação dos diferentes tiers que compõem a geometria dos sons, 
permite que o desenvolvimento fonológico possa passar a ser 
entendido como a montagem dos segmentos, ou seja, como a 
construção gradual da estrutura que caracteriza os sons da língua, 
por meio da ligação sucessiva de diferentes tiers, sem pressupor que a 
criança possua na estrutura subjacente, desde o início do processo de 
aquisição da linguagem, um sistema fonológico idêntico ao alvo a ser 
atingido. 
 Nessa nova abordagem, conforme mostra Hernandorena 
(1996), a criança começaria seu sistema com estruturas básicas, 
responsáveis pelas grandes classes de sons das línguas: obstruintes, 
nasais, líquidas e vogais.  Como os traços que integram a raiz do 
segmento podem implicar valores de  traços que estão em tiers mais 
abaixo na sua estrutura, a geometria inicial de cada uma das grandes 

X

r

X

r

i g i

CO CO 

PC PC 

rs 

PV 

[ ]1ab−

PV 

ABERTURA 

[ ]2ab−

[ ]3ab−
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classes de sons seria constituída pelos traços não-marcados implicados 
por cada nó de raiz, de acordo com as representações das classes de 
consoantes mostradas em (7), (8) e (9) .  Essas estruturas básicas, 
construídas a partir de relações implicacionais entre os traços 
hierarquicamente organizados, são capazes de explicar as regras 
encontradas no processo de aquisição da fonologia da língua. O que se 
pressupõe é que as crianças possuem, inicialmente, representações 
limitadas e que, gradativamente, as vão expandindo de acordo com o 
sistema que está sendo adquirido.    Em (7) está representada a estrutura 
não-marcada dos segmentos obstruintes (que pode ter ponto [labial] ou 
[coronal, +anterior]), em (8) está a estrutura não-marcada dos 
segmentos nasais (também podendo ter dois pontos de constrição: 
[labial] ou [coronal, +anterior]) e em (9) está a estrutura não-marcada 
das líquidas. 
(7) 
 

 
 

 

 

X 

r 

















−

−

−

soante

eaproximant

vocóide

LARÍNGEO 

CAVIDADE ORAL 

[ ]sonoro−

[ ]contínuo−

PONTOS DE C 

[ ]coronal

[ ]anterior+

OBSTRUINTES

[ ]labial
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(8) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOANTES NASAIS  
X
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+
−
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O processo de aquisição da fonologia do Português é abundante 

em ocorrências que comprovam o emprego inicial dessas estruturas 
não-marcadas.  Vejam-se alguns exemplos referentes à utilização 
predominante, nas primeiras etapas da aquisição fonológica, da 
estrutura não-marcada das obstruintes, cuja representação foi mostrada 
em (7). 
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  O emprego de consoantes plosivas por fricativas, comum nas 
primeiras fases do processo de aquisição da linguagem, exemplificado 
em (10), é explicado pelo fato de a estrutura inicial de consoante          
[-soante] (obstruinte) apresentar o valor não-marcado [-contínuo]; logo, 
a oposição fonológica [±contínuo] ainda não está adquirida e, na 
estrutura interna desses segmentos, somente está ligado o traço 
[+contínuo]. 
 

(10)  sopa    [‘topa] 
        flor      [‘toj] 
        sol       [‘tçw] 
       

 O freqüente emprego de consoantes fricativas coronais 
[+anteriores] em lugar das [-anteriores], por exemplo, pode ser 
explicado pelo fato de as consoantes [-soantes]  coronais apresentarem 
o valor não-marcado [+anterior]; nesse caso, a oposição fonológica 
[±anterior] não está ainda adquirida e somente o valor [+anterior] 
aparece na estrutura desses segmentos. Em (11) mostram-se exemplos 
dessa ocorrência: 
 

 (11) janela    [za’nEla] 
         peixe    [‘pesi] 
         xícara   [‘sika] 
 

O emprego de obstruintes surdas em lugar de sonoras, no 
processo de aquisição da fonologia da língua, cujos exemplos são 
mostrados em (12), é explicado pelo fato de a estrutura inicial de 
obstruintes apresentar o valor não-marcado [-sonoro]; a oposição 
fonológica [±sonoro] ainda não foi adquirida e a geometria interna das 
obstruintes, inicialmente, só contém o valor        [-sonoro]. 

 

(12)bola      [‘pçla] 
      galinha  [ka’li¯a] 
      livro      [‘lifu] 
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 Com essa proposta com base na Fonologia Autossegmental é 
possível explicar por que os fatos da aquisição são como são, sendo 
também possível responder a perguntas do tipo: por que fricativas 
coronais [-anteriores] aparecem em lugar de fricativas coronais 
[+anteriores] e não líquidas coronais [+anteriores], por exemplo?   Por 
que  plosivas, e não consoantes nasais, por exemplo, são empregadas 
em lugar de fricativas? Com esse modelo, a fonologia da criança é 
mostrada como natural e não-arbitrária, a partir de uma representação 
subjacente condizente com a sua produção e, ao mesmo tempo, não 
contraditória com as propriedades do sistema alvo. 
 Outra evidência da construção gradativa da estrutura fonológica 
do segmento é encontrada no processo de aquisição da lateral palatal do 
Português (Hernandorena, 1999). Considera-se essa consoante da 
língua, com base na Teoria Autossegmental, um segmento complexo, 
com uma articulação primária consonantal e uma articulação secundária 
vocálica; essa estrutura é mostrada em (13): 
(13) 

 

 

 

 

 

  
A existência dessa dupla articulação em  /¥/  é capaz de 

explicar as alternâncias que o segmento evidencia nas diferentes fases 
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da aquisição como etapas de construção de sua estrutura interna.  No 
período inicial de aquisição da fonologia, quando não é apagada, a 
lateral palatal é realizada como  [l]  (significativamente até 2:5)  ou 
como  [j]  (significativamente até 2:9).  Quando a criança, em lugar da 
lateral palatal, emprega  [l],  revela não estar ligando, à estrutura do 
segmento, a constrição secundária vocálica que o caracteriza, 
apresentando apenas a constrição primária consonantal, como se vê 
representado em (14): 
(14) 

 

 

 

 Ao realizar o glide coronal [j] em lugar da lateral palatal, a 
criança mostra não estar ligando a constrição consonantal primária do 
segmento, apresentando apenas a constrição secundária, fato que (15) 
representa: 
(15) 
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Somente em estágio mais avançado do processo de aquisição 
da fonologia do Português a criança é capaz de apresentar as duas 
constrições simultâneas que compõem a estrutura interna da lateral 
palatal. 
 Essa proposta é capaz de evidenciar a razão de haver uma 
regularidade, observada em diferentes línguas, na ordem de 
aquisição de segmentos, como também  nos processos que sofrem 
até que o sistema fonológico seja dominado pela criança: são 
inicialmente adquiridas as estruturas cujas coocorrências de 
traços são consideradas não-marcadas para as diferentes classes 
de segmentos da língua e, em etapas subseqüentes, são ligados, a 
essas estruturas, os traços cuja coocorrência com os outros tiers é 
considerada marcada.   

É significativo referir que, com a visão da construção gradual 
de segmentos, o emprego de um som da língua por outro implica a não-
ligação de traços à estrutura do som. Assim sendo, somente pode ser 
categorizado como processo de substituição o emprego de um segmento 
por outro quando os dois segmentos já pertencem ao sistema da criança. 
Essa diferença tem de ser considerada, porque a substituição é operação 
que exige a desassociação de autossegmentos (ou seja, dos traços do 
segmento substituído) para a posterior ligação de outros 
autossegmentos à estrutura interna do som, dando origem ao segmento 
substituto.  
    A construção gradual dos segmentos da língua, que representa 
parte da construção do saber da língua,  – apresentada inicialmente por 
Hernandorena (1995) – é defensável também com base em outros 
modelos teóricos, como a Teoria de Marcação Fonológica com Base em 
Restrições e Procedimentos de Simplificação, proposta por Calabrese 
(1988, 1995). Com fundamento nessa proposta teórica, Mota (1996) 
apresentou um Modelo Implicacional de Complexidade de Traços 
(MICT),  a partir de dados de 25 sujeitos com desvios fonológicos, 
capaz de explicar a ordem de aquisição dos segmentos do Português 
pela emergência de configurações complexas de traços, como também a 
diferença de inventário de fonemas nos sistemas das crianças.  Rangel 
(1998) confirmou a pertinência dessa proposta, aplicando-a a três 
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crianças em processo considerado normal de aquisição do Português, e 
apresentou uma variante do Modelo Implicacional de Complexidade de 
Traços de Mota (1996), a qual se mostrou adequada para a explicitação 
do desenvolvimento normal da fonologia da língua.  
 O modelo apresentado por Calabrese (1995) é uma teoria de 
restrições universais com base na noção de complexidade fonológica, a 
qual estabelece que, sendo os segmentos conjuntos de traços distintivos,  
nem todas as combinações de traços têm o mesmo status: algumas são 
fonologicamente mais simples (ótimas do ponto de vista de facilidade 
de articulação e saliência perceptual) e outras combinações são mais 
complexas.  A complexidade acústica/articulatória de uma dada 
combinação de traços é formalmente expressa como uma condição de 
marcação, contida na Gramática Universal (GU), a qual só pode 
ocorrer em um sistema fonológico se, e somente se, essa condição de 
marcação for desativada. 
 Em se retomando a soante lateral palatal  /¥/ do Português – 
aqui tomada como exemplo para a confirmação da construção gradual 
da estrutura interna dos segmentos durante o processo de aquisição da 
fonologia da língua –, essa é uma consoante que, segundo Calabrese 
(1992:44-45; 1995:377), apresenta uma configuração complexa de 
traços pela coocorrência  [+lateral, -anterior]  (nessa representação, o 
traço sublinhado é considerado o traço marcado na referida 
coocorrência de traços).  Deve-se salientar que, para Calabrese, a lateral 
não é uma consoante complexa no sentido atribuído por Clements & 
Hume (1995), acima apresentado e defendido; para Calabrese, essa é 
uma consoante com somente uma articulação oral ([coronal,-anterior]), 
mas com uma configuração complexa de traços, por mostrar a 
conjunção  [+lateral, -anterior].     

Seguindo-se a proposta teórica de Calabrese, é, então, 
pertinenete questionar: diante dessa configuração complexa de traços, o 
que fazem as crianças?  Seguindo o mesmo entendimento de que os 
segmentos são construídos durante o processo de aquisição da 
fonologia da língua, é possível dizer-se que a criança inicialmente 
desfaz essa configuração complexa, empregando, em seu lugar, o valor 
oposto ao de um dos traços dessa coocorrência, aplicando o que o autor 
denomina ‘procedimento de simplificação’.  É o que a criança faz, por 
exemplo, quando emprega  [l]  em lugar de  [¥] (Ex.: ‘espelho’ 
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[i’pelu]): coloca o traço [+anterior] nessa configuração, transformando-
a na coocorrência ótima de traços [+lateral, +anterior].  A representação 
da estrutura interna dessa configuração equivale à representação 
mostrada em (14).    
 Sem entrar em detalhes sobre a proposta de Calabrese (1995) e 
sobre os procedimentos de simplificação que ela prevê, o que tem de 
importante a observar, para o presente trabalho, é que o entendimento 
de que a configuração interna do segmento é construída gradualmente é 
plenamente compatível com esse modelo teórico. Deve-se salientar que 
essa proposta é compatível com a construção gradual da estrutura 
interna dos segmentos não pelos procedimentos de simplificação que 
prevê, pois esses poderiam exigir desligamento de traços ainda não 
adquiridos pela criança, mas porque – ao reconhecer que há 
configurações complexas de traços – oportuniza que se entenda que a 
criança, para evitar as coocorrências complexas de traços, vá seguindo 
rotas ou caminhos (como defendem Mota, 1996, e Rangel, 1998) 
durante cujos percursos vai adicionando traços, e, conseqüentemente, 
segmentos, à sua fonologia, construindo vários sistemas até atingir o 
sistema alvo, ou melhor, o sistema da língua que está sendo adquirida. 
Para ter-se um exemplo, segundo Mota (1996), toda criança dispõe do 
seguinte conjunto de traços não-marcados, fornecido pela Gramática 
Universal:  [- vocóide] 
                  [- aproximante] 
      [± soante] 
      [- voz] 
      [+ voz] / ([+ soante]) 
      [- contínuo] 
      [coronal, + anterior] 
      [labial] 
 
 A partir desse conjunto de traços (que já disponibiliza para a 
criança os segmentos /p/, /t/, /m/, /n/), a criança pode seguir diferentes 
rotas ou caminhos: o caminho da aquisição de [dorsal] – o que 
acrescentará o segmento /k/ ao seu sistema; o caminho da aquisição de 
[+ voz] – o que acrescentará os segmentos /b/, /d/ ao seu sistema; ou o 
caminho da aquisição de [- anterior] – o que acrescentará o segmento 
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/¯/ ao seu sistema. E assim cada criança vai construindo várias 
gramáticas, até chegar à gramática da língua. 
 A construção gradual dos segmentos da língua pela criança, 
orientada por problemas de coocorrência de traços, encaminhando-se 
do não-marcado para o marcado, tem apoio também no novo modelo 
teórico conhecido como Teoria da Otimidade (TO). Essa é uma teoria 
da lingüística gerativa que, em lugar de trabalhar com regras, defende 
que a Gramática Universal (GU) contém um conjunto de restrições, que 
são violáveis, as quais representam as propriedades universais da 
linguagem. De acordo com a Teoria da Otimidade, portanto, pode 
definir-se restrição como uma condição estrutural que, na forma do 
output escolhido como ótimo, pode ser satisfeita ou violada.  Como, 
segundo esse modelo, as restrições têm de ser organizadas, ou seja, 
hierarquizadas, a gramática de cada língua passa a caracterizar-se pela 
hierarquização particular das restrições universais; assim, a diferença 
entre as línguas está na diferença da hierarquização dessas restrições 
universais.   

A Teoria da Otimidade, como outros modelos lingüísticos, 
propõe a existência de um input e de um output e de uma relação entre 
os dois, a qual é mediada por dois mecanismos formais – GEN 
(GERADOR), que cria uma série de potenciais candidatos a output, e  
EVAL  (AVALIAÇÃO), que usa a hierarquia de restrições para avaliar 
o candidato ótimo (o melhor output) dentre os candidatos produzidos 
por GEN.  É a hierarquia de restrições que resolve qualquer conflito 
entre diferentes outputs possíveis.  
 Uma das diferenças cruciais entre a Teoria da Otimidade e os 
outros modelos teóricos é que a TO abandona a idéia de derivação, 
assumindo que o processamento da linguagem se dá em paralelo e não 
de forma serial, uma vez que não prevê derivação a partir do input, 
conforme preconizavam os modelos derivacionais. 
 Prince & Smolensky (1993:85) propõem uma tipologia de 
restrições, estabelecendo dois grupos básicos: 
a) Restrições Estruturais: são as restrições de boa-formação sobre a 
forma do output; essas restrições dependem de cada língua. São 
exemplos desse tipo de restrições:  
ONSET – As sílabas devem ter onset 
NO CODA – As sílabas não devem ter coda 
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b)Restrições de Fidelidade : são as restrições que asseguram que os 
elementos da forma do input são todos mapeados na forma do output. 
São exemplos desse tipo de restrições: 
PARSE – Os segmentos subjacentes devem ser escandidos em 
estruturas silábicas (não apagamento) 
FILL –  As posições na sílaba devem ser preenchidas por segmentos 
subjacentes (não epêntese). 
 

Algumas versões da Teoria da Otimidade, como a Teoria da 
Correspondência, apresentam as restrições da família FIDELIDADE da 
seguinte forma: 
MAX-IO (MAXIMALITY - INPUT/OUTPUT) – Todo elemento do 
input tem um correspondente no output (não apagamento) 
DEP-IO (DEPENDENCE – INPUT/OUTPUT) – Todo elemento do 
output tem um correspondente no input (não epêntese).  
 
 Deve observar-se que as Restrições Estruturais são dirigidas 
somente à forma do output e que as Restrições de Fidelidade levam em 
conta os dois níveis: o input e o output. Diz-se, na verdade, que essa é 
uma teoria voltada para o output, uma vez que os dois tipos de 
restrições se dirigem a ele – as Restrições Estruturais dirigem-se 
exclusivamente ao output, e as Relações de Fidelidade também se 
dirigem ao output, relacionando-o ao input. Nenhum tipo de restrição é 
dirigido exclusivamente ao input. 

Com base nessa teoria, a aquisição de uma língua é vista como 
a aquisição da hierarquia de restrições que caracteriza aquele sistema: 
as crianças apresentariam diferentes hierarquias de restrições até 
chegarem à(s) hierarquia(s) que caracteriz a(m) a língua que está sendo 
adquirida. Deve ser salientado que, considerando as questões que 
aquisição/aprendizagem da língua (referindo-se à sua realidade como 
construção do ‘saber lingüístico’) e da continuidade que caracteriza o 
processo de aquisição, as gramáticas das crianças têm de conter os 
mesmos tipos de restrições que ocorrem nas gramáticas dos adultos.  
 Na aquisição da linguagem, os dois tipos de restrições acima 
referidos são de extrema relevância: as Restrições Estruturais vão 
pressionar para  que outputs com tipos de estruturas não-marcadas 
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surjam no sistema da criança, e as Restrições de Fidelidade vão exigir 
que o output mantenha os elementos do input, preservando os 
contrastes lexicais. No processo de aquisição de qualquer sistema 
lingüístico indubitavelmente os dois tipos de restrições são 
freqüentemente violados. No início da aquisição, serão ordenados em 
pontos mais altos, na hierarquia, as Restrições Estruturais que permitem 
estruturas não-marcadas (como ‘ONSET’, ‘NO CODA’); as Restrições 
de Fidelidade e as Restrições Estruturais que permitem estruturas 
marcadas ocuparão lugar alto na hierarquia somente em etapas mais 
avançadas do desenvolvimento fonológico. As restrições de estruturas e 
de coocorrências de traços marcados, portanto, estão sempre em nível 
baixo, na hierarquia, no início do processo de aquisição, uma vez que, 
nessa etapa desenvolvimental, são violadas. 

A família de restrições denominadas Restrições de 
FIDELIDADE diz que input e output devem ser idênticos, como (16) 
expressa: 
 

(16) As restrições de FIDELIDADE requerem que o output seja 
idêntico ao input. 
 
 Como o objetivo do presente texto, referentemente à Teoria da 
Otimidade, é comprovar sua compatibilidade com a idéia da construção 
gradual dos segmentos do sistema lingüístico, bem como do próprio 
conhecimento fonológico, no processo de aquisição da linguagem, aqui 
se usará a denominação FIDELIDADE para fazer referência a essa 
família de restrições, conforme mostram as representações (20), (21) e 
(22). 
 Em se tratando de segmentos da língua – tópico tratado no 
presente trabalho –, as restrições a serem consideradas dizem respeito à 
coocorrência de traços.  As restrições de coocorrência de traços são de 
dois tipos, segundo Archangeli & Pulleyblank (1994): amigáveis  e 
antagônicas; as restrições amigáveis requerem que um traço coocorra 
com outro. Várias relações de traços são do tipo amigável (Ex.: não-
continuidade e não-sonoridade), e pode-se entender que essas são 
relações não-marcadas.  
 Com relação à aquisição dos segmentos, acredita-se que o 
processo gradual de seu emprego fonológico dependa da hierarquização 
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de restrições relativas à coocorrência de traços, começando pelas 
amigáveis e, depois, passando às antagônicas, o que indica o caminho 
do não-marcado em direção ao marcado.  Esse entendimento pode 
explicar os fatos da aquisição da fonologia referidos em (10), (11) e 
(12). A aquisição das plosivas em período anterior ao da aquisição das 
fricativas, exemplificada em (10), a aquisição das fricativas 
[+anteriores] antes das [-anteriores] , exemplificada em (11) e  a 
aquisição das obstruintes surdas antes das sonoras, exemplificada em 
(12),  bem como o emprego desses segmentos de aquisição precoce em 
lugar dos outros, podem ser explicados pela construção inicial dos 
primeiros, não-marcados, em razão do ordenamento de restrições 
universais de forma diferente do ordenamento vigente no sistema da 
língua em aquisição. Nos casos acima referidos, as restrições que estão 
em jogo podem ser as seguintes: 
 

(17) OBSTRUINTE/ SONORO: Uma obstruinte deve ser surda 
(Pulleyblank, 1997:79). 
(18) OBSTRUINTE/CONTÍNUO: Uma obstruinte deve ser [-contínua].  
(19) OBSTRUINTE/ANTERIOR:  Uma obstruinte dever ser 
[+anterior]. 
 

 A hierarquização dessas restrições, juntamente com a restrição 
de  FIDELIDADE, pode explicar a ordem de aquisição de segmentos 
consonantais, bem como o emprego de uns segmentos pelos outros, 
conforme os exemplos apresentados em (10), (11) e (12). 
 Quando a criança adquire as consoantes plosivas antes das 
fricativas e emprega uma plosiva em lugar de uma fricativa (exemplos 
em (10)), está hierarquizando a restrição  OBSTR/CONT acima da 
restrição de FIDELIDADE; aí o resultado ótimo escolhido para  ‘sopa’ 
é a forma [‘topa], uma vez que a restrição violada é a FIDELIDADE, 
que é dominada pela restrição OBSTR/CONT, conforme mostra o 
tableau (20).  
 Antes da análise do tableau (20), é pertinente lembrar que, na 
Teoria da Otimidade, a representação da hierarquia de restrições se dá 
em tableaux (na forma das representações (20), (21) e (22)), sendo que 
o ordenamento decresce da esquerda para a direita. Os tableaux 
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mostram a forma como a Teoria da Otimidade representa o papel 
desempenhado por GEN, por EVAL e pelas restrições: o input alimenta 
GEN, que cria candidatos a output, listados na coluna da esquerda; os 
candidatos são considerados por EVAL, que seleciona o candidato 
ótimo a partir da análise à luz das restrições ordenadas. As violações a 
restrições são marcadas com um asterisco (*) e o ponto de exclamação 
mostra uma violação “fatal”, que elimina totalmente o candidato. O 
candidato ótimo, marcado com o símbolo “F”, é aquele que apresenta 
o menor número de violações e/ou as violações às restrições mais 
baixas na hierarquia.   
 Veja-se, agora, a proposta da Teoria da Otimidade para o 
output [‘topa] para o item lexical ‘sopa’ em uma fase do processo de 
aquisição da fonologia da língua. 
 

(20) 

     /sopa/ OBSTR/CONT FIDELID 
Sopa             *!  

F   topa                    *  
         
 
 Esse output escolhido reflete que somente o valor [-contínuo] 
está sendo atribuído às obstruintes por essa criança.  
 A aquisição precoce das fricativas [+anteriores] e o seu 
emprego em lugar das [-anteriores], cujos exemplos estão em (11), é o 
resultado da ordenação da restrição OBSTR/ANT hierarquicamente 
acima da restrição de FIDELIDADE.  O output ótimo para a palavra  
‘janela’ passa a ser, então, a forma [za’nEla], como mostra  (21), pois 
nesse output é respeitada a restrição mais alta na hierarquia. 
 

(21) 

     /ZnaEla/ OBSTR/ANT FIDELID 

  ZnaEla             *!  

F  zanEla                    *  
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O output escolhido mostra que as obstruintes ainda não 
apresentam o valor [-anterior] coocorrendo com os outros traços que 
integram sua estrutura. 
 A aquisição inicial das obstruintes surdas e o seu emprego em 
lugar das [+sonoras], exemplificados em (12), pode ser explicado como 
decorrente da hierarquização da restrição OBSTR/SON acima da 
restrição de FIDELIDADE. Nesse caso, o output ótimo para a palavra  
‘bola’ passa a ser a forma  [‘pçla], como (22) representa, porque a 
restrição que está sendo violada está mais abaixo na hierarquia da 
criança. 

 

(22) 

     /bçla/ OBSTR/SON FIDELID 

 bçla             *!  

F    pçla                    *  

  
Essa escolha mostra a incompatibilidade, ainda nessa etapa de 

aquisição da fonologia , da coocorrência dos traços  [-soante, +sonoro].  
 Deve observar-se que os resultados obtidos a partir dessa 
hierarquização mostrada em (20), (21) e (22) partem de um presumível 
input igual ao do adulto.  Tem de se atentar para o fato de que, se os 
inputs para as crianças forem outros, a escolha dos outputs realmente 
por elas produzidos será feita a partir de outra hierarquização das 
restrições referidas.  

Considerando-se que, pela Teoria da Otimidade, as gramáticas 
são adquiridas pela dedução de hierarquias de restrições a partir dos 
dados de que as crianças dispõem (os outputs), Tesar & Smolensky 
(1996) desenvolveram um algoritmo de aquisição (learnability) cuja 
tarefa é exatamente deduzir a hierarquia de restrições pela qual uma 
dada forma de superfície emerge como output ótimo a partir de uma 
determinada forma de input. Por esse modelo, o estado inicial da 
aquisição apresenta todas as restrições universais sem qualquer 
hierarquia entre elas. A partir daí, o algoritmo desenvolve gradualmente 
a hierarquia pelo “reordenamento” de restrições. Nesse processo, o 
princípio central aplicado pelo algoritmo é o de demoção de restrições, 
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o que implica que uma restrição somente possa ser movida para uma 
posição mais baixa na hierarquia. Essas demoções vão criando estratos, 
que são conjunto de restrições efetivamente já hierarquizadas. Por 
ensaio e erro, vão sendo construídas hierarquias  estratificadas. 

A tarefa da criança é, portanto, extrair do output informações 
necessárias para ir ordenando adequadamente as restrições, a fim de 
chegar ao output ótimo, que corresponde ao sistema da língua. Isso a 
criança vai fazendo gradativamente, segundo Tesar & Smolensky 
(1996), pela demoção de restrições. Assim vai criando hierarquias 
estratificadas, que são gramáticas que correspondem a estágios 
desenvolvimentais no processo de aquisição da linguagem. Nesse 
complexo processo, conforme Kager (1999), a idéia chave é a criança 
deduzir que as restrições que são violadas no candidato ótimo precisam 
ser dominadas por outras restrições. E, como diz Kager (1999), a 
criança é capaz de inferir não só a hierarquia de restrições, mas também 
a forma subjacente dos itens lexicais com base nas formas de 
superfície, isso se se presumir a disposição inata de ir para a frente e 
para trás em hipóteses sobre ranqueamentos de restrições e sobre 
formas subjacentes. 

O que é significativo constatar aqui é que, a partir da proposta 
da Teoria da Otimidade, é possível também defender-se que a aquisição 
dos segmentos da língua tem relação direta com a coocorrência de 
traços, e que a sua construção gradual, iniciada pela obediência inicial a 
restrições amigáveis,  está na dependência não só das restrições que a 
criança apresenta ativas em seu sistema, como também da 
hierarquização dessas restrições – pelo princípio da demoção, segundo 
o algoritmo proposto por Tesar & Smolensky (1996) –;  é essa relação 
de dominância entre as restrições que regula a tensão entre o input e o 
output ótimo, escolhido como a forma a ser realizada. A TO é, pois, 
uma teoria de interação de restrições.  

Essa breve análise permite concluir que, com base nos três 
modelos teóricos aqui apresentados, há restrições paradigmáticas a 
combinações de traços e que é defensável a idéia da construção gradual 
do “saber fonológico” relativo ao inventário de segmentos da língua. 

Ao final, é pertinente ressaltar que essa noção de gradiência e 
de temporalidade, na verdade, tem de ser incluída no estudo da 
aquisição da fonologia quando são considerados os dados reais.  Essa 
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observação cabe aqui ser feita porque, em se falando em Chomsky e em 
sua posição teórica, é preciso referir sua afirmação da necessidade de 
idealização da trajetória da aquisição da linguagem por meio da 
hipótese da aquisição instantânea (1986:53-4), pela qual a 
temporalidade teria de ser eliminada desse processo. De Lemos 
(1995:21) defende que, do ponto de vista teórico, tem de ser 
considerado que, sendo a língua um sistema, não é possível pensar na 
apropriação parcial dessa sistematicidade.    

Diante dos dados da aquisição da fonologia aqui analisados e 
com base nos estudos veiculados pela literatura da área, é possível 
sustentar-se que a “fonologia”, como sistema de relações e oposições 
entre as unidades que a constituem, desde os traços distintivos até a 
sílaba e a palavra fonológica, é adquirida instantaneamente pela criança 
no momento em que adquire “o saber” do funcionamento desse 
componente da língua, ou seja, quando passa a ter “o saber”, tanto no 
nível da compreensão como da produção da linguagem, de que, por 
exemplo, a oposição entre [p]  e  [b] implica mudança de significado no 
Português.  No entanto, este “saber” não implica o domínio de todo o 
sistema fonológico da língua, isto é, de todos os segmentos que o 
integram e de todas as restrições que o caracterizam.  Assim, o que tem 
caráter temporal e desenvolvimental é o conhecimento dos elementos e 
das restrições que constituem e identificam cada sistema lingüístico.  E 
a empiria comprova esse fato ao evidenciar que o conhecimento 
fonológico da criança manifesta etapas evolutivas que a encaminham, 
do marcado para o não-marcado, em direção ao domínio da 
especificidade daquele sistema fonológico que está sendo adquirido.  

 
 
NOTAS: 
1   Esse trabalho integra uma pesquisa apoiada pelo CNPq - Processo nº 
523364/95-4. 
2 A vibrante é interpretada como coronal anterior na subjacência, 
embora sua manifestação na superfície apresente muitas variantes no 
Português Brasileiro. 
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Preenchedores de enunciado em aquisição da 
linguagem 

Leonor Scliar-Cabral e Daniela Araldi 
UFSC/CNPq 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo nos propomos assinalar as diferenças de estatuto 
entre os preenchedores de lugar que na linguagem da criança têm a 
função de assinalar a posição de um constituinte ainda não dominado 
pela criança e/ou de complementar o padrão entoacional, e as pausas 
de processamento, cuja função, na linguagem infantil, é semelhante, 
porém não idêntica  à do adulto, ou seja, servem como muletas na fase 
de planejamento, seleção lexical,  execução (articulação dos 
constituintes) e monitoria dos enunciados. 

Ampliando a proposta de Scarpa (1997), acrescemos às duas 
funções acima mencionadas para os preenchedores, a resumitiva e a 
heurística: a criança utilizava [m] sempre que desejava obter a repetição 
do enunciado produzido pelo adulto. Este preenchedor foi o mais 
freqüente no corpus  examinado: 123 entre 713 ocorrências. 

Servem de suporte empírico à discussão os exemplos extraídos 
de 1320 enunciados do sujeito Pá, acompanhado por uma das autoras 
do artigo (Scliar-Cabral, 1977) em sua pesquisa de doutorado. 

PRIMEIRAS PESQUISAS SOBRE AS PAUSAS E HESITAÇÕES 

O fenômeno das pausas e das hesitações foi ignorado, em geral, 
pelos lingüistas, preocupados, por um lado, com a descrição dos 
sistemas lingüísticos e, por outro, com a competência de um sujeito 



PREENCHEDORES DE ENUNCIADO 

 42 

falante-ouvinte ideal. Em ambos os casos ocorria uma “higienização” 
seja dos corpora  a serem analisados, seja das sentenças que eram 
geradas por um conjunto finito de regras que ignorava os problemas 
freqüentes na atuação dos indivíduos sujeitos a falhas de memória, a 
indecisões ou falsas partidas.  

Trager (1958, 1961) foi o primeiro lingüista a focalizar o 
fenômeno das pausas, ao dividir os três tipos de eventos que se utilizam 
do aparelho fonador para fins paralingüísticos: a linguagem 
propriamente dita, a qualidade da voz e as vocalizações. Mas 
Lounsbury (1954), anteriormente, já havia tratado da questão do ponto-
de-vista psicolingüístico, enquadrando-o na hesitação. Convém 
esclarecer de início que as pausas  podem ser vazias (silêncio) ou 
plenas. Garman (1990:117) preferiu denominar as últimas como 
preenchedores pausais (pause fillers). A psicolingüística se ocupa de 
ambas. 

Posteriormente, quem mais se dedicou à pesquisa sobre as 
pausas e hesitações, foi Goldman-Eisler (1958 a,b): ela constatou a 
relação entre a freqüência das pausas e a complexidade lexical e 
atribuiu três funções às pausas (1972): a fisiológica, que permite ao 
falante respirar, a cognitiva, que lhe permite o planejamento e a 
comunicativa (mecanismos orientados em direção ao ouvinte).   

As constatações de Goldman-Eisler foram ratificadas em 
grande parte pelos modelos psicolingüísticos de produção da fala e de 
reconhecimento e acesso lexical e pelos dados empíricos obtidos de 
seus respectivos experimentos. Efetivamente, a busca dos itens lexicais 
no dicionário mental é afetada pela sua menor ativação. Sendo assim, a 
freqüência de uso de um item lexical  faz com que sua busca seja 
facilitada, ocasionando a fluência da fala. 

 Explica-se, pois, por que as pausas, sejam elas plenas ou 
vazias, trunquem os constituintes mais básicos, separando o 
determinante do substantivo, ou a preposição do verbo, já que a busca 
aos determinantes e preposições, por constituírem um repertório 
fechado e de larga freqüência de uso, se dá de forma automática, 
enquanto muitos substantivos e verbos precisam passar por uma seleção 
que nem sempre ocorre instantaneamente. Fenômeno semelhante se dá 
na pausa entre a  frase nominal sujeito e a frase verbal, pois usualmente 
a primeira contém a informação conhecida, enquanto a segunda, ou 
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proposição, se refere à informação nova a ser transmitida pelo falante, o 
que demanda maior complexidade de processamento, de onde a pausa 
que leva muitas vezes o redator a colocar uma vírgula indevida, movido 
pela falsa noção veiculada na escola de que “onde há uma paradinha, se 
coloca a vírgula”. Conclui-se que nem sempre as pausas coincidem com 
a pontuação e, o que é mais intrigante, como no caso constatado 
empiricamente por Goldman-Eisler, nem sempre as pausas coincidem 
com os limites dos constituintes maiores, ou seja, não são determinadas 
exclusivamente por fatores de ordem sintática. Esta discrepância foi 
exaustivamente estudada por Biasi Rodrigues (1993) em sua 
dissertação de mestrado e rediscutida por Scliar-Cabral e Biasi 
Rodrigues (1994).  

Em sua análise de uma amostra retirada de Crystal e Davy 
(1975), Garman (op.cit.:124) obteve resultados semelhantes. Ao 
calcular o número de disfluências como a proporção do número de 
ocorrências na posição definida estruturalmente no texto, ele constatou 
que a maior quantidade de ocorrências depois daqueles que precedem a 
oração, aconteciam antes do item lexical do SN sujeito (24%). 

Esta constatação terá uma grande repercussão ao se 
caracterizarem as pausas plenas, uma vez que, apresentando os mesmos 
traços como segmentos, às vezes uns servem para ancorar o contorno 
entoacional enquanto outros, ao contrário, o rompem. 

Na aquisição da linguagem, os preenchedores são um dos tipos 
de pausas plenas, ou seja, enquadram-se entre os segmentos com a 
função ora de assinalar o lugar de um futuro constituinte sintático e/ou 
completar um contorno entoacional, ora, como acrescentaremos, de 
preenchedores resumitivos ou heurísticos. Como sua realização fonética 
coincide, em geral, com a de outras pausas plenas que funcionam como 
muletas do processamento, é nosso objetivo, neste artigo, caracterizar-
lhes a diferença. 

Com efeito, enquanto os preenchedores exercem um papel 
coesivo do enunciado, as pausas plenas de processamento, ao contrário, 
assinalam as hesitações tanto quando o falante realiza buscas mais 
demoradas, quanto quando seleciona o esquema motor incorreto, ou nas 
auto-correções. Estas ocorrências tornam a cadeia disrupta. Por outro 
lado, as pausas plenas de conversação que ocorrem nos enunciados do 
adulto não mantêm elo sintático com os demais constituintes do 
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enunciado e não integram seu contorno entoacional. Em ambos os 
casos, portanto, não funcionam como unidades coesivas. 

Numa comunicação pioneira apresentada ao IV Encontro 
Nacional de Lingüística em 1981, Scliar-Cabral, Martim e Chiari 
apresentaram o primeiro levantamento paradigmático, no português, 
das pausas plenas. Tratava-se de um paradigma sob a ótica da 
psicolingüística, dividindo as pausas  com a função de codificação 
(pausas de processamento) e as pausas com a função discursiva 
(mecanismos discursivos orientados para o ouvinte): as primeiras,  
permitindo ao locutor ganhar tempo para planejar o discurso e executar 
o programa fono-articulatório, isto é, facilitar o “planejamento, 
execução e monitoria, servindo para propiciar tempo ao emissor a fim 
de traduzir o pensamento em estruturação lingüística, selecionar o 
registro adequado ao seu interlocutor, acessar e puxar os itens lexicais, 
acionar os gestos vocais e articulatórios e corrigir possíveis falhas de 
execução” (Scliar-Cabral e Biasi Rodrigues, 1994);   as segundas, com 
a função de obter “retroalimentação do interlocutor, mantê-lo preso ao 
discurso e manter, assinalar ou assumir mudança de turno”(ib.). As 
pausas discursivas, como se pode observar, exercem função semelhante 
àquela assinalada pioneiramente por Malinowski (1953) e introduzida 
por Jakobson em seu modelo das funções da linguagem, com o nome de 
função fática (1969:126). Murata (1994), num estudo transversal entre 
diferentes culturas, classificou as interrupções em invasivas e 
cooperativas: a freqüência de uso varia conforme a cultura.  
       Estes dois tipos de pausa estão em distribuição complementar, 
quanto à posição que ocupam no enunciado.  
       O estudo das pausas e hesitações e dos preenchedores demonstra, 
portanto, a necessidade do entrelaçamento dos enfoques lingüístico, 
psicolingüístico e sociolingüístico e suas repercussões sobre a 
lingüística aplicada: as teorias lingüísticas, particularmente as 
fonólogicas e sintáticas, podem explicar a diferença de estatuto entre as 
pausas plenas, quer de processamento, quer discursivas, e os 
preenchedores,  traçando os limites que separam os sons inarticulados 
daqueles que se inserem no sistema fonológico de uma dada língua,  
especificando quais os que têm a função de sustentar um contorno 
entoacional, e quais os de marcar um dado lugar sintático, separando-os 
daqueles que exercem a função de muletas do processamento ou de 
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partículas discursivas. Cabe à sociolingüística caracterizar as pausas 
peculiares a cada cultura como marcas que assinalam a permissão para 
a tomada de turno, sua manutenção e fecho, bem como as diferentes 
funções pragmáticas como as de obter a anuência do interlocutor, 
mantê-lo preso ao discurso, ou demonstrar, por parte do ouvinte, seu 
interesse, enfado, discordância e assim por diante. 

São, pois, profundas as repercussões que o estudo das pausas 
plenas tem sobre o ensino das segundas línguas. Dado o caráter 
eminentemente automático e não consciente das pausas plenas, elas 
dificilmente são controladas pelo falante e, portanto,  “desaprendidas”. 
Assim, pode-se observar que, ao usar uma segunda língua, mesmo que 
nela fluente, o falante insere as pausas de sua língua nativa. 

Por outro lado, só mais recentemente (Rose,1998) os métodos 
de ensino-aprendizagem das segundas línguas estão procurando 
desenvolver nos alunos as habilidades para reconhecer e utilizar as 
pausas plenas com função pragmático-discursiva. 

AS PAUSAS  SOB O ENFOQUE PSICOLINGÜÍSTICO 

Do ponto-de-vista da psicolingüística as pausas são examinadas 
no processamento da fala e em aquisição da linguagem. 
            Para os modelos de recepção, as pausas vazias são marcadores: 
juntamente com outras pistas acústicas  assinalam o término de 
constituintes maiores e servem para um dos passos decisivos no 
processamento, o fatiamento (parsing).  Uma vez que a memória 
imediata ou de curto prazo possui limites temporais à retenção das  
pistas acústicas, a fim de reconhecer e acessar os itens lexicais, várias 
informações precisam estar aptas a serem capturadas 
momentaneamente nas chamadas estações (buffers): fonéticas, 
fonológicas, morfológicas e sintáticas, de modo que a fatia a ser retida 
não possa ser arbitrária. Sendo assim, a pausa vazia é uma das pistas 
mais importantes para assinalar ao receptor onde deve ser feito o 
fatiamento (parsing), além de outras pistas tais como o prolongamento 
da duração das sílabas que precedem o limite da fatia e/ou mudanças na 
freqüência fundamental. Foi assinalada uma tndência de os grupos 
entoacionais corresponderem a unidades sintáticas maiores (Jusczyk, 
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1997:140). As pausas de processamento, sejam elas vazias ou plenas, 
produzidas pelo falante, também ajudam o receptor, pois desaceleram a 
rapidez da fala. 

No entanto, é nos modelos de produção onde o estudo das 
pausas tem se mostrado mais rico. A pesquisa minuciosa dos locais 
onde ocorrem as pausas e quanto duram, conforme já assinalamos, foi 
um dos principais suportes para a determinação de pelo  menos quatro 
fases no processamento da produção da fala: o planejamento, seleção 
lexical, a execução (articulação dos constituintes)  e a monitoria. Assim 
se explica a freqüência e duração das pausas entre o tópico e o 
comentário e entre os determinantes e os substantivos, pois o segundo 
componente dos pares acima mencionados apresenta maior 
complexidade para o planejamento do discurso. As pausas que ocorrem 
entre determinantes ou preposições e substantivos acusam o tempo 
requerido para selecionar um item lexical. Já as pausas (observe que 
sempre que utilizamos o termo “pausas”, estamos nos referindo tanto às 
vazias quanto às plenas) que ocorrem entre sílabas dentro de um item 
lexical ou mesmo a nível intrassilábico são típicas da fase de execução, 
uma vez que houve falha no acionamento do esquema fono-
articulatório adequado: são muitas vezes seguidas de pausas de 
monitoria, e da subseqüente auto-correção. 

O estudo das pausas também fornece subsídios para os modelos 
sobre a estruturação do léxico mental, uma vez que elas produzem 
evidências empíricas para as hipóteses que sustentam a existência de 
módulos separados para os morfemas puramente gramaticais e para as 
formas básicas que se referem à significação externa (substantivos, 
adjetivos, verbos e locuções adverbiais). 

Deve-se assinalar, igualmente, a repercussão que tais 
investigações têm para a fonoaudiologia e para a neurolingüística, uma 
vez que podem contribuir para a explicação de distúrbios como a 
gagueira, a jargonoafasia, e a anomia.  

AS PAUSAS PRENCHEDORAS EM AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 

Neste artigo, porém, trataremos das pausas plenas em aquisição 
da linguagem e, desde logo, é preciso deixar bem claro que somente 
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nalguns aspectos poderemos reconhecer semelhanças entre as funções 
que elas desempenham na criança e no adulto, ou seja, quando 
indicadoras, nalguns casos,  de que a criança está fazendo ensaios para 
encontrar o item lexical e executá-lo dentro de um programa 
articulatório que ela ainda não domina. As outras funções que a criança 
apresenta são específicas da interação entre  adultos (mecanismos 
discursivos orientados para o ouvinte), enquanto outros ocorrem na 
aquisição da linguagem (preenchedores de lugar, eurítmicos, 
resumitivos e heurísticos). Utilizaremos os dados empíricos  para 
demonstrar como a realização do mesmo segmento pode ser 
identificada como preenchedor, enquanto, noutros casos, se enquadra 
nas muletas de processamento e, em adendo, em funções exclusivas da 
aquisição da linguagem. 

A criança não utiliza partículas discursivas, pois não domina de 
modo estável a sua própria auto-representação, isto é, não opõe de 
forma nítida o sujeito epistêmico ao objeto do conhecimento, nem aos 
outros participantes do discurso, premissas para a constituição do 
sujeito da enunciação. Como cognitivamente ainda não domina o self,  
não faz uso, para relacionar-se com o interlocutor, das pausas 
conversacionais. Para que as utilizasse,  deveria dominar as oposições 
eu/tu, eu ~ nós/referência, as quais são lingüisticamente  assinaladas 
pelos morfemas presos ou livres que representam as pessoas do 
discurso e toda a constelação que gira em torno deles, na dêixis. Teria 
que saber lidar com o shifting, um dos maiores desafios à compreensão 
da criança, conforme tão bem assinalou Jespersen (1922:123): “uma 
classe de palavras que apresenta grave dificuldade para as crianças é 
aquela cujo significado difere de acordo com a situação, de tal modo 
que a criança as ouve num momento aplicadas a uma coisa e noutro, 
aplicadas a outra” (trad. das autoras).  Na realidade, no início da 
aquisição da linguagem, a criança ainda não internalizou de forma 
estável a representação do próprio eu, conforme já explicado. Eis por 
que, na língua dirigida à criança ( a convencionada child directed 
speech ou CDS, expressão hoje utilizada ao invés de baby talk ou 
motherese, ou “manhês”), o adulto utiliza universalmente o substantivo 
para se auto-referenciar, ao invés dos pronomes pessoais, o que acarreta 
as concordâncias na 3ª pessoa singular, a forma não marcada da 
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referência, em expressões como “A mamãe já vai”, ao invés de “Eu já 
vou”. 

No que se refere especificamente aos preenchedores (place 
holders), a  tendência, em aquisição da linguagem, tem sido a de 
explicar os preenchedores ou place holders de forma a privilegiar uma 
ou outra função de bootstrapping, seja para segurar um contorno 
entoacional, seja para marcar um lugar sintático. Os autores 
encontraram tais preenchedores em línguas diferentes. 

Peters (1995:471) encontrou sílabas preenchedoras nos corpora  
de Seth que ela acompanhou por um período de 10 meses, começando 
quando a criança tinha 20 meses. Ela analisou a evolução fonética das 
sílabas preenchedoras, com muitas variações até a forma definitiva do 
Det. the. Bottari  et al. (1993) se apoiaram em dados do italiano obtidos 
de dois estudos longitudinais desde os 19 até os 36 meses e Lleó (1997) 
obteve seus dados de uma pesquisa longitudinal envolvendo quatro 
crianças  que estavam adquirindo o espanhol em Madri e cinco crianças 
de Hamburgo que estavam adquirindo o alemão, desde os nove meses 
aos três anos de idade. Os dados do período entre os 17 e 27 meses 
foram classificados num modelo de três fases, sendo a primeira, a de 
projeção de um elemento lexical (quando os preenchedores ocorrem), a 
fase predicativa de enunciados de duas palavras e a fase de 
complementação do Det + N. Outro pesquisador mencionado na 
literatura é Simonsen (1990) que acompanhou três crianças 
norueguesas e uma de Samoa. 

Scarpa (1997:5), referindo-se aos filler-sounds, ou guardadores 
de lugar (place-holders), assim os define: “os filler-sounds  são 
normalmente descritos como sílabas ininteligíveis, de caráter 
idiossincrático ou não, convivendo ou não com seqüências mais 
“produtivas” ou mais  “semelhantes às do  adulto”, mas que se 
enquadram numa matriz ou contorno entonacional, caracteristicamente 
configurado como um grupo rítmico ou um grupo tonal. Filler sounds 
também têm sido invocados como embrionários de categorias 
sintáticas, definidas posicionalmente: sujeito preenchido, artigo, cópula, 
etc.” Scarpa menciona que os tipos mais freqüentemente encontrados 
de preenchedores são o chuá, embrião do artigo definido ou indefinido 
ou outros determinantes em línguas como o inglês e uma sílaba 
fonologicamente imprecisa + verbo, considerada como a 
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parametrização do sujeito na aquisição de línguas não pro-drop. Uma 
versão expandida destas idéias se encontra em Scarpa (1999). 

Consultando, porém, os exemplos de Peters (1995), 
encontramos muitas nasais para cobrir os preenchedores (como  se verá 
mais adiante, o mesmo ocorre em nossos dados). Em adendo, outras 
posições são ocupadas pelos guardadores de lugar em nossos dados, tais 
como preposições (antes de um nome ou de um verbo); o auxiliar 
modal (um resumitivo). Um outro tipo de [m] não pode ser considerado 
como guardador de lugar, uma vez que aparece isoladamente, 
cumprindo a função heurística, equivalente ao Qu vazio “O quê?” 

OS PREENCHEDORES DE LUGAR NO CORPUS DE PÁ 

Neste artigo, procuraremos assinalar a diferença de estatuto 
entre os preenchedores assinalados por Scarpa e as pausas de 
processamento. Acresceremos, conforme já foi explicado, aos 
preenchedores, o resumitivo e o de função heurística. 

Os dados para discutir a diferença de estatuto são extraídos do 
corpus de uma criança de 20 meses e 21 dias que adquiriu o português 
como primeira língua. As ocorrências são extraídas de 1320 
enunciados, transcritos foneticamente (Scliar-Cabral, 1977),  que já 
constam  do Banco Mundial de Dados CHILDES, com as respectivas 
glosas. Na época em que os dados foram colhidos, a criança se 
encontrava na fase de MLU (Extensão Média de Enunciado, EME), 
1.45, conforme os critérios estabelecidos por Roger Brown (1973:54) e 
adaptados à segmentação de itens lexicais no português. Convém 
esclarecer que o cálculo de MLU apresenta sérias dificuldades, uma vez 
que repousa sobre a decisão do pesquisador em segmentar o enunciado 
nas unidades mórficas que considera produtivas, ou seja, aquelas que 
aparecem isoladamente e/ou combinadas com outras unidades, 
mantendo a mesma significação básica nos mesmos contextos de uso. 
Conforme os critérios de Brown, já referidos,  o cálculo foi feito sobre 
713 enunciados, excluídos a primeira página das transcrições, as 
imitações, os enunciados truncados e, o que é mais importante para o 
presente debate, as pausas plenas como [mm] ou [û] (adaptação de 
Scliar-Cabral, 1977:32-3). O total de unidades mórficas computado, 
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dividido pelos enunciados, fornece o MLU. Ou seja, no sujeito Pá, 
ainda ocorriam muitos enunciados de um só item. Conforme se pode 
depreender dos critérios de Brown, também aqui, ocorreu uma espécie 
de “higienização”, colocando-se no lixo as pausas plenas, em grande 
parte devido à dificuldade que o pesquisador em geral tem de não 
projetar a sua gramática à da criança. No entanto, embora excluídos dos 
713 enunciados, todos os preenchedores foram transcritos 
foneticamente no corpus  maior de 1320 enunciados e foi então 
possível recuperar esta informação específica. 

Examinaremos, em detalhe, o papel das pausas plenas, que, na 
época da tese de doutorado (Scliar-Cabral, 1977), haviam recebido o 
nome de partículas, procurando caracterizar seu estatuto: ao contrário 
de atribuir-lhes a função exclusiva de marcadores de lugar sintático, ou 
de complementadores de um padrão entoacional, as autoras arrolam 
mais os seguintes tipos: facilitadoras do processamento dos enunciados 
incipientes da criança, preenchedor resumitivo e preenchedor 
heurístico. Sendo assim, embora em muitos casos possa se atribuir à 
pausa plena o lugar de um futuro determinante, de uma preposição ou 
de um pronome pessoal, noutros, fica evidente que ela exerce o mesmo 
papel de uma pausa plena de processamento. O preenchedor resumitivo 
é um segmento [m] guardador do lugar sintático de “vamos”, auxiliar 
de futuridade imediata. A inserção de “vamos” acarretaria um 
enunciado muito longo para a capacidade de produção da criança.  

Acrescemos o preenchedor [m] com a  função heurística, 
exercida pelo item de maior freqüência no corpus examinado. 
Conforme se verifica, a criança tira o maior proveito de um mesmo 
segmento [m], cujas funções e sentidos são diversificados de acordo 
com a entoação e/ou contextos textuais  e conversacionais. Assim o [m] 
com a função heurística ocorre isoladamente, com entoação ascendente, 
enquanto o [m] resumitivo do auxiliar “vamos” ocorre antes de verbos 
no infinitivo, como “pôr”  e “descer”. 

Serão examinados, pois, os seguintes tipos de pausas plenas: os 
complementadores de um contorno entoacional, os marcadores de um 
lugar sintático, ambos preenchedores, aos quais acrescemos os 
preenchedores resumitivos e heurísticos e as  pausas de processamento. 
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Marcadores de lugar  

Embora algumas correntes afirmem que desde os primeiros 
enunciados a criança já apresente estruturas com espaços  para tempo, 
concordância, sujeito e objeto, isto é, que já carreguem todas as 
projeções lexicais e funcionais (Hyams, 1986), a posição das autoras é a 
de que,  por limites maturacionais cognitivos e lingüísticos, tais 
enunciados carecem das marcas enunciativas que opõem as pessoas do 
discurso e não apresentam, igualmente, marcas de casos: estão ausentes 
os morfemas puramente gramaticais presos e livres e basicamente não 
se estabelecem relações determinadas pela ordem dos constituintes na 
cadeia, uma vez que  na sua  maioria os enunciados são de um só item. 
Estas características são encontradas nas crianças até que comecem a 
produzir cadeias com mais de um item, por volta dos quinze meses. 

Aos vinte meses e vinte e um dias,  a criança já  apresenta 
alguns morfemas gramaticais presos, como é o caso do morfema de 3ª 
pess. do sing. do pret. perf. do ind., na realidade, não um morfema de 3ª 
pess. do sing., e sim um morfema aspectual de ação acabada, uma vez 
que contrasta apenas com o infinitivo e com a 3ª pess. sing. do pres. do 
ind., mas não com as outras pessoas do discurso ou com o número 
plural, de modo sistemático. No entanto,  os preenchedores de lugar já 
começam a sinalizar a posição do  pronome pessoal,  como nos exs. a 
seguir: 

3.1 Pronome pessoal 
                       756  o ‘k´  ‘ba         eu que(r) água        
                       774  o ‘ḱ   ‘po         eu que(r) pô(r) 
                       860  o ‘k´  ‘po         eu que(r) pô(r) 
                       864  o ‘k´  ‘po         eu que(r) pô(r) 
                      1059  m ‘k´ pá‘paj   eu que(r) papai 
                      1294  m‘kaj a’ki       eu cai aqui 

 
Observe que, nos exs. acima, o preenchedor ora é [o], ora é 

[m]: a 1ª pess. do discurso começa a emergir, mas não de forma 
consistente, pois o verbo continua na 3ª pess. do sing. e, por outro lado, 
na maioria dos enunciados verbais, o preenchedor não comparece.  
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As tentativas da criança para internalizar as pessoas do discurso 
sem que as domine vêm demonstradas na seqüência a seguir, algumas 
delas já mencionadas para ilustrar os preenchedores. O ensaio encerra 
com um enunciado marcado pela hesitação, com uma pausa plena de 
planejamento: 

 
                            754  ‘ḱ ju ‘ba            quero água 
                            755  ‘ḱ  ‘ba               quer água 

               756  ‘o ‘ḱ  ‘ba           eu que(r) água 
               757  ‘o ‘ḱ  ‘ba           eu que(r) água 

  758   a ... a ... á’ba     a ... a ... água 
No exemplo 754, aparece o morfema preso de 1ª pess. sing.; no 

ex. 755, a forma não marcada da 3ª pess. sing.; no ex. 756, a forma livre 
do pronome da 1ª pess. sing., concomitante com a forma não marcada 
da referência (3ª pess. sing.) do verbo; 757 repete a seqüência 756 e 758 
apresenta um enunciado com hesitações. Estes exs. demonstram que a 
criança ainda está tateando no uso dos pronomes pessoais e respectivas 
formas verbais redundantes. 

      A seguir, a criança ensaia o pronome da 3ª pess., embora 
esteja se referindo a si própria: 
              765 ‘j́ j  dzj́ ‘d zjo a ‘mû~w ‘ø       ele sujou a mão, ó 

  
Examinaremos os outros marcadores de lugar. 

  
3.2 Preposição 

                      336  mbo‘tõ pá‘paj    no botão do papai (brincadeira ritual 
com a criança) 
                      442 ‘poj  u ‘p´         põe no pé 
                      489  m má‘ma           para lava(r) 
                      629  û pá‘paj             no papai 
                    1061   fa’je á’mû~w      faze(r) na mão 
                    1166  ka‘i...i‘çõ           cai(r) no chão 
                    1167  ka‘i...iç‘õ           cai(r) no chão 
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 Prepondera a função locativa “aqui”, portanto, apontando para 
a proximidade do falante, marcada pelo preenchedor (exs. 
629,1061/6/7), mas também ocorre a de finalidade na oração infinitiva 
(ex. 489). Esta última é, de resto, a primeira oração subordinada que 
emerge na criança, conforme os exs. a seguir: 

(a criança está pondo papel na máquina de escrever) 
              

 99  ´ pa‘po a‘ki     é pra por aqui 
             100 pa ‘po a‘ki       pra por aqui 

 
Provavelmente, a construção pa‘po se enquadre nos  

catenativos (Bowerman, 1973:103), como have to , ou seja, uma 
construção indecomponível ou congelada. 

É interessante comentar o contexto do ex. 336. Trata-se de uma 
brincadeira ritualizada em que a criança  representa D. Cotinha que vai 
de visita, desabotoando os botões da camisa do pai. 
           

3.3 Determinante          
Depois dos preenchedores heurístico e de hesitação, o que 

aponta para o determinante é o que mais ocorre na criança. Como foi 
comentado em relação à incipiência do pronome pessoal, também não 
se pode afirmar que a criança domine sistematicamente o uso do artigo, 
pelas razões abaixo: 

1 –  o preenchedor deixa de ocorrer na maioria dos enunciados 
onde o emprego do artigo seria gramatical; 
            2 – não obedece à flexão;  

3 – apresenta muitas variantes em sua realização. 
Vejamos algumas das ocorrências, a título exemplificativo: 

                       134  á wa‘wáw   o auau 
                       227  o‘ze             a zebra 
                       248  mká‘ka        a galinha 
                       343  umaki‘ki a máquina (de escrever) 
                       366  amugá‘ga    a mú(sica de Luís Gon)zaga 
                       405  m‘be            um beijo 
                       408  m‘ka            um carro 
                      1094  ubá‘ba        o barbeador 
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                      1095   m...m... bá‘ba     o barbeador 
                      1096   mbá‘ba               o barbeador 

 
Pode-se levantar a hipótese de que a criança já comece a 

ensaiar a alternância entre o artigo definido e o indefinido, embora não 
faça as concordâncias. No entanto, não se pode dizer que ela já domine 
o uso dos artigos, uma vez que é grande a flutuação em sua realização, 
até mesmo diante do mesmo item. Observem-se, neste sentido, os exs. 
consecutivos 1094, 1095 e 1096, em que a hesitação da criança é 
patente. Por outro lado, voltamos a reiterar o grande proveito que a 
criança faz do segmento [m]. É interessante a confirmação de que, ao 
segmentar cadeias dos adultos, a criança tenha preferência  pelo início e 
final dos vocábulos, mantendo a sílaba de intensidade, como no ex. 
366, onde, em adendo, se observa a reduplicação silábica. No entanto, a 
predominância da estratégia de reduplicação se sobrepõe, como nos 
exs. 1094 – 1096.  

A estratégia resumitiva fica mais evidente quando o 
preenchedor é utilizado na posição do auxiliar, como veremos a seguir. 
 
        3.4 Auxiliar resumitivo 
                       367  m‘po ga‘ga      (va)m(os) pô(r o Luís Gon)zaga 
                       462  m‘po tupa‘pa   (va)m(os) pô(r ou)t(r)u sapa(to) 
                       631  m‘po                (va)m(os) pô(r) 
                       867  mse‘se a‘ki ‘la (va)m(os) desce(r) aqui (e ir) lá  

 
O auxiliar resumitivo [m] de “vamos” anuncia o futuro 

imediato sem, contudo, apresentar flexão, ou seja, as marcas de pessoa 
e número. 

É curiosa a rica utilização que a criança faz do segmento [m]. 
No caso, ao invés de reter a sílaba de intensidade secundária do auxiliar 
“vamos” no grupo de força, por  ação do sândi, há uma reestruturação 
vocabular, não consignada no sistema fonológico do português, a saber, 
o [m] passa a figurar como centro silábico, em sílaba átona. Uma outra 
possibilidade seria analisar tal ocorrência como sendo uma só sílaba: 

                                          
    C          C         V+ 

                                                  [+  nas] 
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Em ambos os casos trata-se de uma ocorrência não consignada 

no sistema fonológico do português, mas muito produtiva na fala da 
criança estudada. Ela também utiliza o [m] como variante da negação, 
conforme o ex.: 
                                    78  mpa‘po              não (é) pra pô(r) 
 
e da interjeição “ó”, conforme o exemplo abaixo: 

           
  31 m çu‘jo               ó fechou  
  

além dos artigos e preposições, já exemplificados.             
       Note-se, como recorrente, o uso da reduplicação, processo auxiliar 
que replica o mesmo gesto fono-articulatório. 

 
3.5 Preenchedor heurístico 

O item que apresentou maior freqüência dentre os 713 que 
entraram para cômputo do MLU de Pá, aos 20 meses e 21 dias foi a 
partícula [m], em geral com tom ascendente: houve 123 ocorrências, 
algumas delas repetidas até cinco vezes, como na seqüência 744-749. A 
criança, ao não entender o enunciado do adulto, pede-lhe que o repita, 
ou o enuncie ao nível de seu entendimento, sendo insistente neste 
procedimento. 

É de ressaltar a estrutura silábica deste enunciado, constituído 
de apenas uma consoante que pode ser produzida sem apoio vocálico. 
Já examinamos neste artigo a produtividade de [m] . A facilidade 
articulatória deste segmento para a criança, que aparece, ora formando 
sílaba isolada, ora como o centro silábico em encontros consonantais,  
como no ex. a seguir, justifica seu largo uso: 

 
70 km‘km pe‘pew       caneta, papel 

 
4. Glotal 

Um caso particular de inserção do preenchedor, conforme 
veremos em 121 e 187, ocorre com a glotal “na parte inicial (onset) ou 
na porção pré-nuclear de um tom ascendente”... “é um suporte 
prosódico” (Scarpa:7), somente encontrada em um de seus sujeitos (por 
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facilidade de digitação, assinalaremos o padrão entoacional com os 
números 1, 2 e 3, a partir dos tons mais baixos): 

 

121  a1÷á2ki2               aqui 
                         187  ÷aj 2 ÷aj 2 ÷aj 3      aiaiai 
 

Podem-se reforçar os argumentos de Scarpa, com o exemplo 
semelhante da sílaba CV  desempenhando o papel de forma canônica 
central, embora a margem da sílaba tenha sido apontada, em geral, 
como uma consoante supraglotal, labial ou palatal. A dificuldade de 
iniciar um enunciado por uma vogal justifica esta saída do golpe de 
glote, conforme o cânone fechamento à abertura à abertura à 
fechamento que caracteriza o movimento fono-articulatório (Saussure, 
1972:83-88). 

PAUSAS DE PROCESSAMENTO 

Ocorrem, porém, muitas  hesitações, seja porque a criança não 
tenha o item lexical prontamente disponível, seja porque não domina os 
gestos fono-articulatórios para executá-lo. Estas pausas plenas 
funcionam, pois, como  muletas  para planejar, selecionar um item 
lexical, executar (articulação dos constituintes) ou para monitorar o 
enunciado. Pinçamos alguns exs. (além do 758, já referido 
anteriormente), como ilustração: 

 
                 193  ka‘t´ m... mná m... mná  m... ‘nû~w ... ‘nû~w ‘t´... m‘t´ 

         carretel não tem 
                 373 ma... ma... maki‘ki       ma... ma... máquina (de escrever) 

e(r) 
                 472  m... m... m... ‘otu pá‘patu  m... m... m... outro sapato 
                 848 m ... a ... a ... a‘ki         m... a ... a ... aqui 
                 915  ‘po  a ... ‘po a‘ki         pô(r) a ... pô(r) aqui 
                 918  a ... a ... ‘aba                a ... a ... água 
                 1020 m... m... m... mû~... mû~‘mû~w      m... m... m... sa ... sabão 
                 1074 á ... á...  á...  a‘ki        a ... a ... a ... aqui 
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     Observe-se  no ex. 193 a topicalização de “carretel”. 

               A função das pausas de processamento é antagônica à dos 
preenchedores, uma vez que o padrão de entoação fica disrupto, além 
de não marcarem nenhum lugar sintático. Neste sentido, é a única 
função das pausas plenas que se assemelha às do adulto, embora com as 
seguintes especificidades, próprias do desenvolvimento 
neurolingüístico da criança: 
               1) o sistema fonológico da variedade lingüística que a criança 
está internalizando ainda não está estabilizado; 
               2) o sistema morfossintático, particularmente no que tange às 
marcas de flexão e aos morfemas puramente gramaticais, sejam presos 
ou livres, não está dominado 
               3) o dicionário mental da criança ainda é incipiente; 
               4) os esquemas fono-articulatórios ainda não estão 
automatizados. 
              Em decorrência, pode-se observar dos exs. assinalados que, 
embora o princípio que determina as pausas e hesitações seja o mesmo 
para o adulto e para a criança, isto é, ocorrem quando há problemas no 
planejamento e/ou execução, tais problemas são ainda muito maiores 
numa criança que está adquirindo a linguagem. 

CONCLUSÕES 

           Iniciamos este artigo, considerando que, por muito tempo o 
tópico sobre as pausas e hesitações foi relegado pelos lingüistas, por um 
lado, porque os estruturalistas estavam preocupados em descrever os 
sistemas lingüísticos e, por outro, porque, com o advento das idéias  de 
Chomsky, privilegiou-se o estudo da competência de um falante-
ouvinte nativo ideal, desprezando-se os dados da atuação, que é o 
espaço onde se verificam os fenômenos das pausas e hesitações. 
          A seguir, historiamos os primeiros pesquisadores que se 
ocuparam de tais fenômenos, a começar por  Trager (1958,1961) e 
Lounsbury (1954), no campo da lingüística e, na psicologia, o trabalho 
fundamental de Goldman-Eisler (1958, a , b). 
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As conclusões desta última pesquisadora foram fundamentais 
para o desenvolvimento das teorias de produção sob o enfoque 
psicolingüístico e serviram de base para a explicar o estatuto de alguns 
segmentos da  criança, caracterizando-os como pausas plenas de 
planejamento e de execução, além das dos grupos respiratórios. 
           Historiamos, igualmente, o primeiro levantamento efetuado 
sobre as pausas no português do Brasil (Scliar-Cabral, Martim e Chiari, 
1981) e argumentamos por que as pausas conversacionais estão 
ausentes nas primeiras fases de aquisição da linguagem: a criança 
carece de maturidade cognitiva e lingüística para operar com a dêixis, 
pois ainda não internalizou de forma estável a sua própria auto-
representação oposta ao interlocutor e aos seres sobre os quais fala. 
          Depois de demonstrar os vários pontos-de-vista através dos quais 
pode ser efetuado o estudo das pausas (o lingüístico, o sociolingüístico, 
o neurolingüístico e o fonoaudiológico) e suas repercussões sobre a 
lingüística aplicada, detivemo-nos na abordagem psicolingüística, a 
qual examina as pausas tanto para explicar o processamento, quanto a 
aquisição da linguagem. 
          As contribuições do estudo das pausas se fizeram maiores  para 
os modelos e teorias sobre a produção da fala, resultando nas 
concepções quadrifásicas do processamento, bem como para os 
modelos e teorias sobre como o dicionário mental está organizado. 
           No que diz respeito à aquisição da linguagem, tema central deste 
artigo, propusemo-nos caracterizar a diferença de estatuto entre os 
preenchedores e as pausas de processamento, a partir dos dados 
empíricos de uma criança que estava adquirindo o português. 
Argumentamos que dentre as funções que eles exercem apenas uma se 
assemelha às utilizadas na fala do adulto, ou seja, a pausa plena que 
ocorre nas hesitações. 
           Os dados ratificam muitos dos achados de Scarpa, quando define 
as funções dos filler sounds e dos marcadores de lugar. Mas 
procuramos explicar por que não se pode atribuir um conhecimento 
gramatical a mais, particularmente no caso das pessoas do discurso, 
incompatível com a maturidade cognitiva e lingüística da criança. Às 
duas funções assinaladas por Scarpa, a de se enquadrar numa matriz ou 
contorno entoacional e de precursoras de categorias sintáticas, 
acrescemos o papel  de resumitivos para compensar os limites à 
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produção de enunciados muito extensos na fase em que se encontrava a 
criança pesquisada, bem como a função heurística, cujo preenchedor 
[m] é o que apresenta maior freqüência na criança examinada. 
           Demonstramos a utilização produtiva que a criança faz do 
segmento [m], quer como resumitivo do auxiliar “vamos”, como 
prenunciador do artigo, do pronome pessoal e das preposições, quer 
como variante da interjeição “ó” e  da negação, bem como assinalamos 
a peculiaridade de ser utilizada como centro silábico em estruturas não 
consignadas na distribuição fonológica do português do Brasil ([mp] e 
[km]).  

Em todos os casos examinados ficou patente que a criança 
examinada, aos 20 meses e 21 dias, com MLU 1.45 , ainda não 
dominava a flexão nem verbal, nem nominal: a flutuação fonética até 
diante de um mesmo item lexical acusou que a criança estava ensaiando 
a posição do determinante, sem conhecer ainda a concordância. No que 
se refere ao verbo, a categoria utilizada em primeiro lugar foi a de 
aspecto (a oposição entre acabado vs não-acabado). Por não ser capaz 
de se assumir como sujeito da enunciação, por limites cognitivos e 
lingüísticos, a criança ainda não opera com as pessoas do discurso: uma 
de suas maiores dificuldades é lidar com o shifting, além de não ter 
internalizado os morfemas presos e livres que as manifestam em aberto. 
       Em conclusão, ficou evidenciado que, embora com a mesma 
realização fonética, as pausas se bifurcam em duas vertentes principais, 
na aquisição da linguagem: a primeira, que tem a função coesiva de 
amarrar um contorno entoacional, apontando os lugares a serem 
ocupados por morfemas gramaticais como os artigos, pronomes, 
preposições e auxiliares verbais, ou para preencher as funções 
heurística e resumitiva; a segunda, por oposição, rompe este contorno 
entoacional. Sua função é a de servir de muleta no planejamento do 
discurso, quando a criança busca por um item lexical em seu incipiente 
dicionário mental, ou quando titubeia por não acionar o esquema fono-
articulatório adequado. Somente esta se aproxima das pausas que 
aparecem no discurso adulto, embora revestida de maiores dificuldades, 
uma vez que a criança ainda está constituindo seu sistema fonológico, 
morfossintático e seu dicionário mental ainda é muito precário. 
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Um dos problemas metodológicos mais sérios para o 
pesquisador em aquisição da linguagem é não projetar sua gramática na 
da criança: ela não é um adulto mirim.    
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Dados da escrita inicial: indícios de construção 
da hierarquia de constituintes silábicos? 

Maria Bernadete Marques Abaurre 
UNICAMP 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho volta-se para a análise e discussão de dados 
representativos da escrita inicial de crianças brasileiras e tem por 
objetivo discutir em que medida podem tais dados ser tomados como 
indícios da maneira como, em contato com a escrita alfabética, as 
crianças constroem e/ou ajustam suas representações sobre a hierarquia 
de constituintes de um domínio prosódico específico, a sílaba. 

Os dados utilizados na análise foram extraídos do banco de dados 
do Projeto Integrado CNPq nº 521837/95-2, Subjetividade, Alteridade e 
Construção do Estilo: relação entre estilos dos gêneros e estilos 
individuais, atualmente em desenvolvimento no Instituto de Estudos da 
Linguagem da UNICAMP.  

O corpus com o qual trabalhamos é constituído de dados 
variados, coletados de forma naturalística, e contém amostras de escrita 
representativas da produção de crianças da pré-escola particular e 
pública e das séries iniciais do ensino fundamental. 
 

OS DADOS 

O exame dos primeiros textos escritos por alunos da pré-escola e 
das primeiras séries do ensino fundamental permite identificar um 
conjunto de dados que podem se revelar importantes para a discussão 
da relação entre a aquisição do sistema alfabético e a(meta-)consciência 
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fonológica, particularmente no que diz respeito ao conhecimento, por 
parte das crianças, da estrutura fonológica interna da sílaba e da 
hierarquia existente entre os seus constituintes. É exatamente a natureza 
dessa relação, bem como a contribuição que trazem os modelos 
fonológicos atuais para a sua compreensão, que se pretende abordar 
neste texto. 

Assim que começam a usar as letras alfabeticamente, as crianças 
demonstram dominar rapidamente, na escrita, as estruturas silábicas do 
tipo CV (a chamada sílaba canônica, ou não marcada), que representa o 
contraste máximo entre o segmento nuclear, com valor alto na escala de 
sonoridade, e o segmento que ocupa a margem inicial da sílaba, com 
valor mais baixo de sonoridade (BOCA, SAPO, JACARE – cf. Fig. 3, 
abaixo). Também não parecem constituir problema, na escrita, as 
sílabas V (cf. a escrita das sílabas iniciais de APARECU, ‘apareceu’, 
Fig. 4; ASUSTOU, ‘assustou’, Fig. 5) em que apenas a posição de 
núcleo é preenchida (o que parece confirmar a hipótese levantada por 
Costa & Freitas [1998] de que também as estruturas silábicas do tipo V 
são potencialmente não marcadas, uma vez que são produzidas sem 
problemas pelas crianças falantes de português nos estágios iniciais da 
aquisição da linguagem oral).  

Nesta fase, são já raras, residuais mesmo, as ocorrências de letras 
usadas para representar inteiras sílabas. Dados como AO (‘gato’), II 
(‘xixi’) – (cf. Fig. 1, abaixo); OIGA (‘borboleta’) – (cf. Fig. 2, abaixo), 
embora muito freqüentes na escrita de algumas crianças, representam 
momentos do processo de aquisição da escrita que podem ser tomados 
como anteriores à aquisição da base alfabética propriamente dita (cf., a 
esse respeito, o que dizem Ferreiro & Teberosky, 1979, sobre a fase 
silábica na aquisição da escrita).  
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                Fig. 1 
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Fig. 2 

 
De fato, ocorrências como BBU (‘bebeu’), CO (‘seu’) – (cf. Fig. 

3, abaixo), CMIAJUDA (‘cê mi ajuda?’) e APARECU (‘apareceu’) (cf. 
– Fig. 4, abaixo) explicam-se, nos textos representativos de uma escrita 
já alfabética como a que aqui será analisada, pelo fato de que os nomes 
das letras podem ser ainda tomados, pelas crianças, como representando 
uma inteira sílaba, na escrita.    
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Fig. 3 
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    Fig. 4 
        
 
 

Os dados que nos ajudarão a discutir a questão proposta neste 
trabalho, retirados dos textos sob análise, representam os casos em que 
as crianças parecem não conseguir resolver, na escrita, o problema da 
correta representação dos segmentos que ocupam posições em sílabas 
com estrutura mais complexa do que CV.  

É importante chamar a atenção, inicialmente, para o fato de que 
os textos produzidos nesta fase são muito heterogêneos do ponto de 
vista das propostas de escrita para as diferentes palavras que os 
compõem. Muitas das palavras escritas pelas crianças são cópias das 
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escritas adultas que freqüentemente contemplam, ou reproduzem 
soluções que lhes são diretamente oferecidas pelos adultos com quem 
convivem, pelos irmãos maiores já alfabetizados, ou pelos professores. 
Assim, não é de admirar que algumas palavras dos textos apresentem já 
a correta solução para a escrita das sílabas com estrutura mais 
complexa. F., por exemplo, de cujo texto foram extraídos vários dos 
dados aqui analisados (cf. Fig. 5, abaixo), escreve já, sem maiores 
problemas, os nomes próprios MARTA, PEDRO, FRANCISCO e 
BEATRIZ. Esses são além do seu próprio nome (Francisco), 
provavelmente nomes de pessoas da sua família e foram aprendidos e 
memorizados na forma correta, apesar de conterem sílabas com a coda 
preenchida e com o ataque ramificado.  

Os casos que interessam mais diretamente à discussão são 
justamente aqueles exemplificados por dados como os que se 
apresentam a seguir, pois, por hipótese, tais dados são indicativos de 
uma tentativa de análise da estrutura silábica conduzida pela própria 
criança, que, pelas soluções que propõe, dá mostras de que está 
procurando descobrir quantas letras se podem incluir nas sílabas, e em 
que ordem elas devem ser escritas (com relação a F, por exemplo, sua 
professora relata que ele, ao escrever seus textos, silaba as palavras à 
medida que escreve, o que pode se indício de que procura analisar a 
sílaba em seus constituintes menores de forma a tomar decisões sobre o 
número de letras e sobre a sua ordem).  

Elencam-se, a seguir, os dados selecionados para análise, a partir 
dos tipos de sílabas que parecem constituir, para as crianças, problemas 
de mais difícil solução na representação escrita alfabética. 
Reproduzem-se, também, os textos dos quais foram retirados esses 
dados.  
  
 

1. sílabas cvc: 

GOSOT (‘gostou’) – (cf. Fig. 3, acima); SUTO (‘susto’), QUATO 
(‘quarto’), ATADI (‘à tarde’) – (cf. Fig. 5, abaixo): 
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Fig. 5 

       

2. SÍLABAS CCV: 

 
GADI (‘grande’) – (cf. Fig. 3, acima); FORESTA (‘floresta’), PAR 
(‘pra’) – (cf. Fig. 4, acima) 
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BANCO (‘branco’),  SEPER (‘sempre’), QUINA (‘crina’), ENTORU 
(‘entrou’) – FORETA (‘floresta’),  FOR (‘flor’)  – (cf. Fig. 5, acima) 
 

QUESCEU (‘cresceu’) – (cf. Fig. 6, abaixo): 

 
Fig. 6 

 

ESCEVO (‘escrevo’),  BIRNCO (‘brinco’) – (cf. Fig. 7, abaixo): 
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                   Fig. 7 

 
 

PERFEITO (‘prefeito’) – (cf. Fig. 8, abaixo): 
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Fig. 8 

GORPA PANCA (‘cobra branca’) – (cf. Fig. 9, abaixo): 

 
                                      Fig. 9 
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ESETARGA (‘estragar’), TARADI (‘tarde’) – (cf. Fig. 10, abaixo): 

 

 
Fig. 10 

 
IFETAREI (‘enfrentarem’), MOSTO/MOSRTO (‘monstro’) – (cf. Fig. 
11, abaixo): 
 

 

Fig. 11 
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Dados como esses, já identificados por vários pesquisadores 
voltados para a aquisição da escrita alfabética, deixam evidente que não 
se está diante de meras “trocas de letras”. Não se trata, aqui, de 
“problemas ortográficos” como aqueles envolvidos com a correta 
escolha de uma dentre algumas letras que podem, na escrita, 
representar determinado fonema; trata-se, isso sim, de decidir sobre o 
número de segmentos que devem ser representados, bem como a 
posição que devem ocupar na estrutura das sílabas. 
  

AS QUESTÕES 

O problema colocado pelos dados diz respeito, portanto, à 
maneira como os aprendizes da escrita alfabética representam, na 
escrita, a estrutura interna das sílabas. Cabe, a esse respeito, levantar as 
questões seguintes: 

a) Da perspectiva das teorias fonológicas: qual das 
teorias sobre a sílaba, dentre as propostas, melhor dá conta 
dos dados observados? 

b) Da perspectiva das teorias de aquisição da 
fonologia : o que podem indicar esses dados sobre as 
representações fonológicas já construídas ou em construção 
pelas crianças nessa fase de desenvolvimento? Seria razoável 
afirmar que antes de entrarem em contato com a escrita 
alfabética os falantes de uma língua não analisam ainda as 
sílabas em segmentos, percebendo-as e produzindo-as 
holisticamente? 

 
A primeira das duas questões levantadas parece ser de resposta 

bem mais simples, e a ela dedicaremos, agora, algumas considerações, 
antes de passarmos à segunda das questões, certamente muito mais 
complexa, e sobre a qual não faremos aqui mais do que indagações para 
futuras pesquisas, na esperança de que se possa vir então a dispor de 
um melhor conhecimento sobre a aquisição e desenvolvimento das 
representações fonológicas. 
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A SÍLABA COMO UNIDADE FONOLÓGICA E SUA 
ESTRUTURA INTERNA 

O estatuto da sílaba enquanto domínio fonológico relevante está 
mais do que estabelecido nas teorias fonológicas atuais. Seu papel foi-
se tornando cada vez mais significativo, com o passar das décadas, dada 
sua importância para a compreensão de muitos processos fonológicos 
que afetam os segmentos. Nas chamadas hierarquias prosódicas, a 
sílaba, como um dos domínios prosódicos postulados, serve de locus 
para a organização dos segmentos. É também a partir da combinação de 
sílabas no domínio prosódico imediatamente superior que se constituem 
os pés, locus da alternância acentual que define o ritmo lingüístico. 
É interessante, a esse ponto, acompanhar as observações de Blevins 
(1995) sobre a sílaba: 

 

Assim como os pés da teoria métrica fornecem 
organização rítmica às cadeias fonológicas, as sílabas 
podem ser vistas como as unidades estruturais que 
fornecem organização melódica a essas cadeias. Essa 
organização melódica é baseada na maior parte na 
sonoridade inerente dos segmentos fonológicos, onde a 
sonoridade de um som é tentativamente definida como 
sua intensidade (entendendo-se "loudness" como medida 
perceptual) relativa a outros sons produzidos com o 
mesmo input de energia (i.e., com a mesma duração, 
acento, altura, velocidade de entrada de ar, tensão 
muscular, etc.). A partir dessa definição de sonoridade, a 
organização melódica de uma cadeia fonológica em 
sílabas resultará em um perfil de sonoridade 
característico: os segmentos serão organizados em 
seqüências ascendentes e descendentes de sonoridade, 
com cada pico de sonoridade definindo uma única sílaba. 
A sílaba é, então, a unidade fonológica que organiza as 
melodias segmentais em termos de sonoridade; 
segmentos silábicos são equivalentes a picos de 
sonoridade no interior dessas unidades organizacionais. 
(pp. 206-207 [minha tradução]) 
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A proposta de que as sílabas sejam vistas como unidades 
fonológicas dotadas de estrutura interna é antiga, remontando aos 
chineses que se ocupavam das chamadas “tábuas de rimas”. A mesma 
proposta pode ser encontrada em estruturalistas como Pike e Pike 
(1947), Kurylowicz (1948) e Fudge (1969); em gerativistas como 
Hooper (1976); e em fonólogos gerativistas modernos como Halle & 
Vergnaud (1978) e Selkirk (1982). 

Na impossibilidade de expor, aqui, as diferentes teorias sobre a 
sílaba propostas no interior das várias escolas fonológicas, limitar-me-
ei a explorar os recursos de uma das propostas atuais de estruturação 
interna da sílaba (cf. Halle & Vergnaud, 1978; Selkirk, 1982) para o 
exame dos dados apresentados. Essa teoria, que propõe que as sílabas 
sejam dotadas de uma estrutura interna, com uma hierarquia de 
constituintes rotulados, parece encontrar respaldo nos dados sob 
análise, que se podem melhor explicar por referência, justamente, a essa 
estrutura hierárquica. 

Segundo tal teoria da sílaba, essa unidade fonológica é dotada de 
uma estrutura não linear de constituintes, que definem uma hierarquia 
interna em que a sintaxe interna (máxima) é a seguinte: 
 

                                              σ 

 

          /      \ 

onset (ataque)    rima 

           /     \          /       \  

      x x    núcleo     coda  

                       / \ 

                x          x  x 
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Desses constituintes, o núcleo é o único obrigatório em todas as 
línguas e é locus do pico de sonoridade. Há línguas que exigem também 
o preenchimento do ataque. Algumas línguas não têm coda; algumas 
admitem ataques ramificados. 

O português permite o preenchimento da coda e admite a 
ramificação do ataque, mas tais sílabas são mais complexas e são 
produzidas mais tarde pelas crianças no processo de aquisição da 
linguagem oral, conforme demonstram estudos em diferentes línguas. 

Vejamos, agora, como seria representada a estrutura interna das 
sílabas de algumas das palavras que as crianças, cujos dados 
selecionamos, procuraram escrever em seus textos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CVC: 
‘susto’:  

                                        σ                 σ   

                           /     \             /    \ 

                                    A        R        A        R 

                                            /     \              \ 

                                              N     C               N 

                                      s       u       s    t           o  
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2. CCV(C)(C): 

 ‘crina’:  

                                        σ                          σ                      

         /          \                /          \ 

                                 A             R            A          R 

                                /    \                                   

                              /          \       N                        

                             k           r       i             n           a  

‘brinco’:  

σ                             σ 

                        /       \                        /      \ 

                      A          R                  A        R 

                    /    \        /   \                          

                  /        \     N    C                       N 

                  b        r     i     N             k          o 
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‘monstro’: 

                               σ                      σ 

                            /       \     \            /    \ 

                          A        R     \        A     R 

                                 /   \     \      /  \       

                               N    C    \    /     \     

                          m     o    N    s    t    r    o 

 
(por adjunção de /s/ a uma estrutura silábica bem formada) 

 
Obs.: há um pequeno número de palavras em que 

ocorre um /s/ após rimas bem formadas, dentro do padrão 
VC. Esse /s/ não pode ficar na coda, sob o domínio da 
rima, mas deve ficar sob o domínio imediatamente mais 
alto, ou seja, a própria sílaba (σ). Isso resulta em uma 
estrutura de complexidade bem maior. 

 
Como se vê nos casos analisados, as crianças demonstram 

dificuldades, na escrita, em preencher a posição de coda silábica, bem 
como a segunda posição nos ataques ramificados. (Considerando-se, no 
entanto, dados como a escrita de SEPER, observa-se que na segunda 
sílaba a criança já usa uma consoante para representar o segmento que 
ocorre na segunda posição do ataque, embora o localize, em sua escrita, 
na coda). 

Tais fatos parecem indicar que, no momento de adquirir a 
representação alfabética, a criança passa por algumas dificuldades com 
relação ao reconhecimento da estrutura interna da sílaba. Sabe-se que, 
em português, ao adquirir a linguagem oral, a criança constrói as 
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estruturas CV e V antes de CVC e de CCVC. Seria possível afirmar 
que, ao adquirir a escrita alfabética, essa mesma ordem de dificuldade 
volta a se manifestar, de certa forma? Voltaremos a esta questão na 
seção 5, abaixo. 

A hierarquia de constituintes silábicos aqui assumida permite 
descrever os dados apresentados de maneira a que se possam 
sistematicamente relacionar as vacilações das crianças à necessidade de 
identificar e representar segmentos em posições de sílabas com 
estrutura mais complexa. O molde silábico considerado revela -se, 
portanto, adequado para a descrição dos dados. 

Mas o que se poderia avançar, a partir dessa estrutura hierárquica 
de constituintes da sílaba, na busca de uma explicação para a análise 
que faz a criança desses constituintes silábicos? 
 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E ANÁLISE DE CONSTITUINTES 
SILÁBICOS 

Em artigo de 1978, The role of the syllable in phonological 
development, David Ingram cita os trabalhos de Moskowitz (70a, b; 71) 
como a teoria de desenvolvimento fonológico que mais explicitamente 
se baseia no desenvolvimento silábico. Segundo esse autor, as crianças 
adquiririam inicialmente uma espécie de “silabário” (em que as 
unidades silábicas são percebidas e produzidas holisticamente), com a 
percepção dos segmentos e dos contrastes por eles operados ocorrendo 
posteriormente, apenas. 

A primeira estrutura seria CV, com a notação de barra indicando 
justamente que a sílaba ainda não teria sido analisada em seus 
segmentos constituintes. Posteriormente se adquiririam as sílabas 
“secundárias”, CVC, VC, V (e o autor não se pronuncia sobre a ordem 
de aquisição, aqui). Posteriormente, com o aparecimento das estruturas 
CVCV, a criança começaria a analisar as sílabas, desenvolvendo assim 
o contraste segmental. 

Ao apresentar as idéias de Moskowitz, Ingram menciona, ainda, 
que de fato a primeira teoria explícita sobre desenvolvimento 
fonológico com foco na sílaba como unidade básica parece ter sido a de 
Sikorsky (1883). Nesse trabalho, mencionado em 1952 por Leopold, o 
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autor afirma que há dois tipos de aprendizes de língua: aqueles que são 
sensíveis aos “sons” (segmentos) e aqueles que são sensíveis à estrutura 
silábica. 

Essas considerações revestem-se de importância no contexto da 
discussão que aqui se faz, porque permitem levantar a hipótese de que 
pelo menos algumas crianças começariam a fazer a análise das sílabas 
em seus constituintes segmentais apenas quando entram em contato 
com a escrita alfabética, uma vez que o domínio dessa escrita implica 
conhecimento da estrutura interna das sílabas que entram na 
constituição das palavras. É isso, na verdade, que significa “domínio 
do princípio alfabético” (ver, a esse respeito, I. Liberman, D. 
Schankweiler & A. Liberman, 1989) Esses autores enfatizam a 
importância da consciência fonológica [“phonological awareness”] na 
aprendizagem da escrita alfabética). 

  Se, por um lado, tal hipótese pode efetivamente ser levantada, 
ela não exclui, no entanto, uma outra, a saber: a de que a análise das 
sílabas em segmentos se dê antes dos início da aquisição da escrita. A 
consciência de tal análise, no entanto, poderia estar associada às 
exigências de análise impostas pelo sistema alfabético. 
  Uma analogia poderia ser traçada, aqui, entre essa questão e a 
questão de saber até que ponto problemas na realização fonética de 
determinados segmentos implicariam que o segmento em si não estaria 
ainda adquirido como parte do sistema fonológico. Ora, sabe-se que é 
possível postular o contrário, com base em experimentos sobre 
percepção, por exemplo, que indicam que determinado segmento (a 
fricativa alveolar /s/ do inglês, por exemplo) pode ter sido adquirido 
fonologicamente bem antes que a criança domine sua realização 
fonética. 

  Transpondo-se a questão para as sílabas, poder-se-ia indagar, 
por exemplo, se as crianças que, em processo de aquisição da 
linguagem oral, produzem foneticamente como CVCV... as estruturas 
CVC ou CCVC da linguagem adulta, teriam já (ou não!) no nível das 
representações fonológicas, as estruturas CVC ou CCVC. Da mesma 
forma, poder-se-ia indagar, a respeito dos dados aqui considerados, se 
as escritas das crianças não corresponderiam (como as realizações 
fonéticas de certos segmentos ou sílabas) a realizações de estruturas já 
adequadamente analisadas do ponto de vista das representações 
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fonológicas (ou se a análise feita antes do contato com a escrita não 
seria, para algumas crianças, uma análise em termos de CV, apenas, ou 
de CV e V, a se aceitar a hipótese de Costa & Freitas, 1998, sobre o 
caráter potencialmente não marcado também de V ). 

 Não temos ainda respostas para tais indagações, que aguardam 
investigações futuras. De qualquer forma, quando se consideram os 
dados aqui apresentados à luz de um molde silábico como o assumido 
nas teorias fonológicas não-lineares, não se pode deixar de reconhecer a 
complexidade da tarefa de análise da sílaba em seus constituintes 
internos, a ser feita pela criança em processo de aquisição da linguagem 
oral e de sua representação escrita de base alfabética. 

Quanto às implicações pedagógicas do que aqui se discutiu, 
parecem-me bastante evidentes. Pelo menos grande parte das crianças 
têm ainda muito o que analisar em termos da estrutura interna das 
sílabas, antes de resolverem, na escrita, os problemas ortográficos 
propriamente ditos (o caso de F., cujo texto se apresenta na Fig. 5, 
acima, é um bom exemplo). 
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Sobre a representação das vogais nasais em 

Português Europeu: evidência dos dados da 
aquisição 
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INTRODUÇÃO 

A questão da natureza das vogais nasais tem sido frequentemente 
discutida na literatura sobre o assunto. Dependendo do sistema 
fonológico descrito, a nasalidade pode ser representada em diferentes 
níveis de análise: pode ser associada ao nível da palavra ou pode ser 
uma propriedade de unidades hierarquicamente inferiores, como o pé, a 
sílaba, os constituintes silábicos ou o segmento. 

As propostas mais discutidas têm sido testadas no Português 
Europeu, não havendo consenso quanto à análise mais adequada. A 
proeminência da nasalidade neste sistema é óbvia: para além de 3 
consoantes nasais, o inventário segmental da língua apresenta 5 vogais 
nasais freqüentemente representadas no léxico, cada uma das quais 
podendo ocorrer isoladamente ou associada a uma das 2 semivogais 
nasais, formando um ditongo nasal. A nasalidade está assim 
abundantemente representada no input das crianças portuguesas, o que 
nos permite prever a estabilização precoce do seu funcionamento no 
processo de aquisição.   

A literatura na área da aquisição tem demonstrado que a 
investigação sobre as produções das crianças desempenha um papel 
determinante na avaliação de diferentes análises para uma mesma 
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estrutura da gramática do adulto. Neste artigo, observaremos produções 
das crianças portuguesas no sentido de: 

(i) listar evidência empírica para a avaliação de hipóteses teóricas 
propostas na literatura sobre a representação das vogais nasais no 
Português Europeu (Mateus 1975, Andrade 1977 e 1994, Freitas 1997, 
Mateus & Andrade no prelo); 

(ii) propor uma análise das primeiras produções das crianças para 
alvos com vogais nasais, baseada na hipótese de Smolensky 1996 sobre 
a emergência das estruturas não marcadas nos estádios iniciais de 
produção. 

As vogais nasais não se encontram representadas em todas as 
línguas naturais, logo, não fazem parte do inventário segmental 
armazenado na Gramática Universal. Assim, em termos de aquisição, 
assumimos que: a) crianças em contacto com um input sem vogais 
nasais nunca produzem este tipo de segmentos; b) crianças em processo 
de aquisição de um sistema com vogais nasais começarão por produzir 
apenas vogais orais, sendo a emergência das vogais nasais posterior;   
c) a proeminência das vogais nasais no input determinará as condições 
da sua emergência, ou seja, quanto mais representados estiverem no 
input mais cedo estabilizarão no processo de aquisição. 
 

PROBLEMA  

A questão mais geral para a resolução da qual  este trabalho 
pretende contribuir pode ser formulada do seguinte modo: qual é a 
natureza fonológica e o domínio de difusão da nasalidade no Português 
Europeu? A observação dos dados da aquisição permitir-nos-á testar as 
várias hipóteses sobre o estatuto das vogais nasais na gramática do 
adulto. Neste sentido, tentaremos responder às seguintes questões  
específicas: 

a) Não estando as vogais nasais representadas no inventário 
segmental universal, como é que as crianças portuguesas adquirem 
estes segmentos?  
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b) De que modo os erros na produção de alvos com vogais nasais 
nos permitem identificar a natureza destes segmentos  na gramática do 
adulto? 
 

 METODOLOGIA  

Observaremos produções de 10 crianças portuguesas 
monolíngües com idades compreendidas entre os 0;10 e os 4;7. O 
corpus é longitudinal transversal, recolhido em situação espontânea, em 
sessões com durações compreendidas entre 30 e 60 minutos. Cada 
criança foi gravada mensalmente em casa, tendo-se recorrido a 
situações e a objectos do quotidiano da criança. 

A base de dados foi constituída no formato CHILDPHON, 
desenvolvido no Max Planck Institute for Psycholinguistics e usado em 
Fikkert 1994 e em Levelt 1994. Para o trabalho em questão, serão 
observadas todas as entradas da base de dados que contenham vogais 
nasais e vogais orais, o que envolve a sua totalidade. 
 

A NASALIDADE NO SISTEMA-ALVO  

O Português Europeu contém três consoantes nasais lexicais, 
exclusivamente associadas ao constituinte silábico Ataque:  
 
(1)  Consoantes nasais  

/m/ata   (vs /p/ata)   
/n/ata   (vs /p/ata)   
li/¯/a   (vs li/g/a)  

 
Quanto às vogais, considere-se primeiro a distinção feita, na 

literatura, entre vogais nasais e vogais nasalizadas: 
a) as vogais nasais são lexicalmente distintivas; 
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b) as vogais nasalizadas são alofones que resultam de uma 
difusão de nasalidade contextualmente determinada, freqüentemente da 
responsabilidade de uma consoante nasal adjacente.  

Foneticamente, das 14 vogais do Português Europeu, 5 são 
produzidas com nasalidade. Estas 5 vogais podem ser consideradas 
vogais nasais por serem lexicalmente distintivas no sistema vocálico da 
língua1, ocorrendo em palavras sem consoantes nasais lexicais:  
 
(2)  Vogais nasais  

b[å‚]da      (vs b[o]da)  
p[e‚]te    (vs p[o]te)  
p[i‚]to    (vs p[u]to)  
r[o‚]da    (vs r[o]da)  
f[u‚]do    (vs f[a]do)  

 
Contrariamente ao que é afirmado para o Português do Brasil 

(Wetzels 1997 e Bisol 1999), o Português Europeu não apresenta 
vogais fonéticas nasalizadas, ou seja, vogais sistematicamente afectadas 
por uma regra pós-lexical de difusão da nasalidade a partir de uma 
consoante nasal adjacente à direita, como se ilustra em (3):  
 
 
 
(3)  Vogais nasalizadas no Português do Brasil (Wetzels 
1997: 218) 
 s[i‚]no   (mas s[i]no no Português Europeu) 
 f[u‚]mo   (mas f[u]mo no Português Europeu) 
 d[o‚]no   (mas d[o]no no Português Europeu) 
 

                                                 
1 Autores como Câmara (1970) consideram que todas as vogais produzidas com 
nasalidade no português são nasalizadas, uma vez que são o resultado de difusão de 
nasalidade a partir de uma consoante nasal adjacente à esq uerda. 
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Tendo em conta o acima exposto, o Português Europeu apresenta 
apenas vogais nasais e não vogais nasalizadas. Tradicionalmente, 
considera-se que as vogais nasais se combinam com semivogais nasais 
para constituirem ditongos decrescentes nasais em posição final de 
palavra2. Vogais nasais seguidas de semivogais orais não constituem 
sequências legítimas no sistema: 
 
(4) Ditongos decrescentes nasais 
 p[o‚j‚]   * p[o‚j]  
 m[å‚j‚]   * m[[å‚j]  
 m[å‚w‚‚]   * m[å‚w]  
 irm[å‚w‚‚]s  * irm[å‚w]s  
 c[å‚‚j‚]s   * c[å‚j]s   

mel[o‚j‚]s  * mel[o‚j]s  
 
Ditongos crescentes nasais não são legítimos na língua: 

 
(5) Ditongos crescentes com vogais nasais  
 cr[jå‚]ça *cr[j‚å‚]ça  
 s[je‚]cia  * s[j‚e‚]cia  
 c[we‚]tros * c[w‚e‚]tros  
 
 

A REPRESENTAÇÃO DAS VOGAIS NASAIS  

Considerem-se as seguintes hipóteses de representação das 
vogais nasais mencionadas na literatura:  

                                                 
2 Como d'Andrade  (1994: 137) refere, palavras como cãozinho e leãozinho não são 
excepções porque o sufixo se comporta como uma palavra fonológica autónoma. 
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Hipótese 1: A nasalidade da vogal é assimilada a partir de uma 
consoante nasal em Coda ((i) um arquifonema em Morais Barbosa 
(1965); (ii) através de duas regras transformacionais ordenadas em 
Mateus 1975 e em Andrade (1977); (iii) um C [+nasal] que domina      
[-vocálico, +soante] em  Wetzels (1997), no Português do Brasil). 
 

(6) Hipótese 1: consoante nasal em Coda 
  Rima 
 
 
 Núcleo  Coda 
      |      | 
      x      x 
      |      | 
     V     C 
       | 
   [nasal] 

Nesta proposta, uma regra de difusão da nasalidade e uma regra 
de apagamento da consoante em Coda actuam sistematicamente sempre 
que a palavra contém uma vogal nasal ou um ditongo nasal.  

Hipótese 2: Um autossegmento nasal (N) encontra-se associado 
ao constituinte Núcleo (Andrade 1994, Mateus e Andrade no prelo). 
 

(7) Hipótese 2: Um autossegmento  nasal (N) 
  Rima 
       | 
  Núcleo 
       | 
       x 
       | 
       V 
 
    N 
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Esta análise prevê a consideração de outro nível de 
representação, ocorrendo a ancoragem do autossegmento nasal sempre 
que uma vogal nasal ou um ditongo nasal são processados. 

Hipótese  3: O traço [nasal] encontra-se lexicalmente associado 
ao segmento  vocálico (Freitas 1997). 
 
(8) Hipótese 3: vogais nasais fonológicas  
  Rima 
       | 
  Núcleo 
       | 
       x 
       | 
       V 
       | 
   [nasal] 
 

Esta última hipótese lexicaliza as vogais nasais do Português 
Europeu, o que é coerente com a sua natureza distintiva. Por razões 
teóricas, a hipótese 3 é preferível  às hipóteses 1 e 2 em termos de 
economia, uma vez que, contrariamente a 1 e a 2, a hipótese 3 não 
implica procedimentos adicionais no processamento das vogais nasais3. 

                                                 
3 Em formas derivadas, a nasalidade de um morfema que termine em vogal nasal ou 
ditongo nasal emerge como uma consoante nasal coronal, nos casos em que a primeira 
sílaba do morfema adjacente à direita apresente ataque vazio: / i$ / é realizado como 
tal em [i$]previsto e com consoante nasal em [in]activo. Vogais nasais em fronteiras 
morfológicas apresentam sempre o mesmo comportamento. De acordo com a hipótese 
1, a coda nasal ressilabifica como ataque nasal da sílaba seguinte; segundo a hipótese 2, 
o autossegmento nasal N associa -se ao ataque vazio da sílaba seguinte; assumindo a 
hipótese 3, a consoante nasal surge como o resultado de um processo de difusão para a 
direita. Em casos como estimável / inestimável, o prefixo é fonologicamente uma vogal 
nasal. Dado que existe um ataque vazio no início do radical, a nasalidade assume a 
forma consonântica não marcada (coronal), preenchendo no nível pós-lexical o ataque 
vazio. A vogal do prefixo perde a nasalidade porque o PE, contrariamente ao PB, não 
admite vogais nasais adjacentes à esquerda de uma consoante nasal. Esta análise 
resolve igualmente os deriv ados do tipo cão / canito, pão /panito . Casos como lua / 
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As diferentes propostas  acima referidas levantam questões tais 
como:  

(i) Qual o nível de representação que armazena a nasalidade?  
(ii) Trata-se de nasalidade consonântica ou vocálica?  
(iii) A natureza dos ditongos nasais é semelhante à das vogais 

nasais?  
(iv) Quais as diferenças entre vogais e ditongos orais e vogais e 

ditongos nasais?  
As produções das crianças portuguesas, que a seguir se 

apresentam, constituirão a base empírica para a discussão das 3 
hipóteses acima formuladas. 

 

AS PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS PORTUGUESAS 

Descrição 

Para enfatizar a proeminência das vogais nasais no sistema em 
avaliação, refira-se que 22% das palavras-alvo que constituem a base de 
dados observada contêm vogais nasais. As crianças portuguesas 
seleccionam palavras-alvo com vogais nasais desde o início da 
produção. No entanto, estes segmentos não estabilizam no estádio 
inicial de produção, sendo as vogais nasais frequentemente produzidas 
como orais: 
 
(9)  Vogais nasais produzidas como orais  
bombom /bo ‚»bo ‚/-> [bå»bå]                 (Inês: 1;3.6) 
rã  /»{å‚/-> [å»{å]              (Marta: 1;4.8) 
tampa  /»tå‚på/->[»patå]             (Inês: 1;10.29) 
bombons /bo ‚»bo ‚S/->[bo»bojS]            (Raquel: 1;10.2) 
dente  /»de ‚tˆ/-> [»tetHˆ]             (Luís: 1;11.20) 

                                                                                                           
lunar podem ser analisados como apresentando radicais lexicais distintos, tal como 
defendido em Mateus e Andrade (no prelo). 
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senta  /»se ‚tå/->[»setå]/[»Setå]      (Marta: 2;2.17) 
cinco  /»si ‚ku/-> [»itu]             (JoãoII: 2;3.19) 

A mesma estratégia de substituição é usada para ditongos nasais: 
(10)  Ditongos nasais produzidos como orais  
mão  /»må‚w‚/-> [»må]                      (Inês: 1;3.6) 
põe  /»po‚j‚/-> [»på]/[»poj]        (Inês: 1;3.6) 
pão   /»på‚w‚/-> [»Baw]                 (Marta: 1;4.8) 
cão  /»kå‚w‚/-> [»kå]         (JoãoI: 1;6.18) 
cão   /»kå‚w‚/-> [»paw]                   (JoãoII: 1;9.11) 
vem  /»vå‚j‚/-> [»fåj]                   (Luís: 1;9.29) 
põe  /»po‚j‚/-> [»puj]/[»poj]       (Inês: 1;10.29) 
cão   /»kå‚w‚/-> [»kç]        (JoãoII: 2;3.19) 
 

O uso de vogais e de ditongos nasais estabiliza posteriormente 
(veja-se (11) e (12)): 
(11)  Estabilização do funcionamento das vogais nasais 
Branca  /»brå‚kå/-> [»brå‚kå]      (Luís: 2;11.2) 
grande  /»grå‚dˆ/-> [»gå‚dˆ]           (Raquel: 2;10.8) 
presunto  /prˆ»zu ‚tu/->[pˆr»zu ‚tu]       (Laura: 3;3.10) 
branco  /»brå‚ku/-> [»bå‚ku]      (Pedro: 3;7.24) 
comprar /ko‚»prar/ ->[ku ‚»par]      (Pedro: 3;7.24) 
 
(12)  Estabilização do funcionamento dos ditongos nasais 
tostões /tuS»to‚j‚S/->[»to‚j‚S]/[»to‚j‚]            (JoãoII: 2;8.27) 
tem  /»tå‚j‚/-> [»ti‚]               (JoãoII: 2;8.27) 
põe  /»po‚j‚/-> [»po‚j‚]               (Raquel: 2;10.8) 
mãe  /»må‚j‚/-> [»må‚j‚]/[»må‚]         (Luís: 2;11.2) 
mão   /»må‚w‚/-> [»må‚]/[»må‚w‚]         (Pedro: 3;1.1) 
tem  /»tå‚j‚/-> [»te‚j]/[»te‚]/[»tå‚j‚] (Pedro: 3;1.1) 
tem  /»tå‚j‚/-> [»ti ‚]/[»te‚j‚]           (Laura: 3;3.10) 
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O Quadro 1 apresenta informação (em percentagem e em valores 

absolutos) sobre a produção de vogais nasais conforme o alvo: 
 

Quadro 1:  Vogais nasais conforme o alvo 
 Idade   1ª  metade do ano   2ª  metade do ano 
JoãoI (0;10.2-1;8.13)             19%  (5/26)         32%  (12/37) 
Inês  (0;11.14-1;10.29) 33% (30/90)        35%  (39/112) 
Marta  (1;2.00-2;2.17) 20% (13/65)        54%   (65/120) 
JoãoII  (1;9.11-2;8.27) 53%  (47/89)        56%   (69/124) 
Luís  (1;9.29-2;11.2) 57% (76/133)      77% (118/154) 
Raquel (1;10.2-2;10.8) 70% (65/93)        74%   (90/121) 
Laura   (2;2.30-3;3.10) 84% (147/17)      88% (199/226) 
Pedro   (2;7.00-3;7.24) 58% (86/149)      81% (147/181) 
 
 

O Quadro 2 apresenta informação (em percentagem e em valores 
absolutos) sobre a produção de ditongos nasais conforme o alvo: 
 
 
 
 
 
 Quadro 2:  Ditongos nasais conforme o alvo 
  Idade       1ª  metade do ano        2ª  metade do ano 
JoãoI (0;10.2-1;8.13) 9% (2/23)        42%       (24/57) 
Inês (0;11.14-1;10.29) 2% (2/84)        31%     (41/134) 
Marta (1;2.00-2;2.17) 59% (88/149)     75%   (116/155) 
JoãoII  (1;9.11-2;8.27) 64% (112/176)   59%     (85/144) 
Luís  (1;9.29-2;11.2) 58% (84/144)     75%   (137/183) 
Raquel (1;10.2-2;10.8) 76% (71/93)        86%     (98/114) 
Laura   (2;2.30-3;3.10) 80% (149/187)   85%   (203/239) 
Pedro   (2;7.00-3;7.24) 69% (100/146)   80%   (152/190) 
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Discussão 

As crianças portuguesas apresentam a capacidade de articular o 
gesto nasal desde cedo, no entanto, só muito mais tarde a produção de 
vogais nasais se torna estável, como se observa nos quadros 1 e 2. 
Apesar da sua proeminência no input, o facto de as vogais nasais não 
estarem presentes no estádio inicial, por não fazerem parte do 
inventário de segmentos  universal, afecta o desenvolvimento das 
estruturas em avaliação.  

Observem-se agora os erros mais frequentes na produção de 
palavras-alvo com vogais nasais: 
 
(13)  Erros na produção de vogais nasais 
(i) v ‚ → V  (iii)  v ‚G‚ → v ‚ 
(ii)  v ‚G‚   → V  (iv)  v ‚G‚ → VG 
 

Se a nasalidade fosse consonântica e não vocálica, como predito 
pela Hipótese 1, esperar-se-ia que erros do tipo v ‚ → VCnasal  fossem 
freqüentes, sobretudo quando o constituinte Coda fica disponível na 
produção. O facto de as crianças portuguesas raramente produzirem 
este erro argumenta contra a natureza consonântica da nasalidade e a 
sua representação na Coda.  

Por outro lado, se a nasalidade estivesse representada na Coda, 
esperar-se-ia que as crianças evitassem palavras-alvo com vogais nasais 
nos estádios iniciais, tal como evitam palavras-alvo com Codas 
fricativas (veja -se Freitas 1997). Sílabas com Codas (padrão VC) não 
encaixam no padrão universal da Rima (padrão V), o único disponível 
nos estádios iniciais de produção, facto que leva as crianças a evitarem 
estruturas-alvo com Codas fricativas, através do uso da estratégia de 
selecção. Ora, como observamos anteriormente (veja -se (9) e (10) e 
quadros 1 e 2), as crianças portuguesas selecionam alvos lexicais com 
vogais nasais desde o estádio inicial de produção, o que significa que 



SOBRE A REPRESENTAÇÃO DAS VOGAIS NASAIS 

 98 

estas estruturas encaixam no único padrão disponível, ou seja, V e não 
VC. 

Como exemplificado em (9) e em (10), as crianças observadas 
substituem vogais nasais por orais. Este constitui, aliás, o erro mais 
freqüentemente atestado.  Porém, quando a nasalidade é produzida, ela 
é exclusivamente associada à vogal que é nasal no alvo. Nenhuma das 
outras vogais da palavra recebe nasalidade. Este facto reforça a 
natureza lexical da vogal nasal, como predito pela Hipótese 3, e 
argumenta contra a representação da nasalidade como autossegmento 
flutuante (Hipótese 2). Se a nasalidade fosse um autossegmento, 
esperar-se-ia a sua associação  a outras vogais da palavra, erro que não 
se regista nos dados observados.  

Por outro lado, se as crianças interpretassem a nasalidade da 
vogal como um autossegmento, esperar-se-ia que o seu comportamento 
face ao autossegmento nasal fosse semelhante ao registado para o outro 
autossegmento do sistema: o acento. De facto, nas primeiras produções, 
as crianças associam freqüentemente o acento a outras vogais que não a 
vogal acentuada no alvo. Assim sendo, verifica-se que o facto 
prosódico acento e a nasalidade das vogais não apresentam o mesmo 
comportamento, o que pode argumentar contra a natureza 
autossegmental da nasalidade. 

O facto de o Português Europeu, contrariamente ao Português do 
Brasil, não admitir vogais nasalizadas (cf. exemplos em (3)), quando 
estas apresentam uma consoante nasal em Ataque adjacente à direita, 
pode argumentar contra a natureza autossegmental  da nasalidade no 
sistema do Português Europeu, pela ausência de difusão da nasalidade 
da consoante para a vogal.  

Aparentemente, as produções das crianças argumentam a favor  
da representação da nasalidade no nível segmental (Hipótese 3). Esta 
análise apresenta uma vantagem teórica adicional, no que diz respeito à 
economia do sistema: 

a) a Hipótese 1 opera com 2 níveis de representação - o nível da 
Rima (com o preenchimento da Coda por uma consoante nasal) e o 
nível segmental; 

b) a Hipótese 2 também envolve 2 níveis representacionais: o 
autossegmental  e o segmental; 
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c) contrariamente às hipóteses anteriores, a Hipótese 3 reduz o 
número de operações  no processamento das vogais nasais, usando 
exclusivamente o nível segmental para a representação da nasalidade. 
 

COMPARAÇÃO DE ANÁLISES NO ÂMBITO DA TEORIA DA 
OPTIMIDADE (OT) 

De acordo com o que expusemos acima, não parece ser possível 
deduzir a partir das produções das crianças qual das duas análises 
propostas para a nasalidade é mais adequada: a análise autossegmental, 
de acordo com a qual um autossegmento nasal é associado ao 
constituinte silábico Rima, ou a análise que defende que o traço [nasal] 
se encontra lexicalmente associado às vogais.  

Nesta secção, defendemos que a adopção do modelo teórico da 
Teoria da Optimidade (OT) (Prince e Smolensky 1993) permite 
comparar as duas hipóteses, dando conta do comportamento das 
crianças. 
 

OT e aquisição 

De acordo com a OT, uma gramática é um conjunto de restrições 
universais e violáveis. Estas restrições são hierarquizadas, constituindo 
uma determinada hierarquização uma gramática particular. Às 
restrições, compete a avaliação das estruturas geradas a partir de um 
input linguístico, o qual corresponde basicamente a uma estrutura 
subjacente. Segundo este modelo, a gramaticalidade/optimidade de uma 
forma é determinada por comparação de vários outputs em competição, 
avaliando qual deles melhor respeita a hierarquização definida para 
cada língua. 

Para ilustrar a forma como a teoria funciona, consideremos um 
caso hipotético. Assumamos o input fonológico em (14): 
 
(14) /api/ 
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Consideremos as seguintes restrições: 
 
(15) ATAQUE: Todas as sílabas têm ataque. 
 FIDELIDADE: input e output são idênticos. 
 

 ATAQUE é uma restrição estrutural, que avalia o output de 
acordo com um requisito estrutural, nomeadamente requer que todas as 
sílabas tenham ataque. A restrição FIDELIDADE requer identidade 
entre o input e o output, penalizando casos de inserção ou apagamento 
de segmentos. Perante um input como (14), vários outputs/candidatos 
são gerados. Consideremos um candidato fiel, ou seja, idêntico ao 
input, e um candidato em que é inserida uma consoante em ataque da 
primeira sílaba. Neste caso, as duas restrições estarão em conflito: 
ATAQUE favorecerá o candidato com o formato estrutural CV, 
enquanto FIDELIDADE favorecerá o candidato idêntico ao input. As 
duas hierarquizações possíveis entre estas duas restrições predizem dois 
comportamentos, hipoteticamente possíveis em línguas diferentes, 
conforme representado em (T1) e (T2). 
 

(T1) input: /api/ 

 ATAQUE FIDELIDADE 

a. api *!  

b. Fpapi  * 

 

(T2) input: /api/ 

 FIDELIDADE ATAQUE 

a. papi *!  

b. Fapi  * 
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Assim, neste modelo, a variação interlinguística decorre das 
hierarquizações possíveis entre restrições.  

No âmbito da aquisição, considera-se que o trabalho da criança 
consiste em tentar encontrar a gramática da sua língua, ou seja, 
hierarquizar as restrições como na gramática do adulto. Smolensky 
(1996) propõe que a emergência de estruturas não marcadas nos 
estádios iniciais de desenvolvimento seja explicada em termos de uma 
hierarquização inicial. Como se pode ver no exemplo dado acima, 
formas estruturalmente marcadas ocorrem em consequência do papel 
desempenhado pelas restrições de fidelidade. Dado que as primeiras 
produções das crianças contêm estruturas não-marcadas, é proposto por 
Smolensky que, na hierarquização inicial, as restrições estruturais 
dominam as restrições de fidelidade. A tarefa da criança será, assim, a 
de promover as restrições de fidelidade conseguindo produzir um 
output fiel ao do adulto.  
 

Aquisição da nasalidade em OT 

Assumamos a proposta de Smolensky (1996) para o presente 
estudo da aquisição da nasalidade. Como se sabe, as vogais nasais são 
marcadas, não estando presentes em todos os inventários fonéticos. De 
acordo com a OT, esta marcação será conseqüência de uma restrição 
estrutural que penaliza vogais nasais. Esta restrição é apresentada em 
(16): 
 
(16) *V[nasal]: não existem vogais nasais 

 
Para assegurar que vogais nasais são produzidas, é necessária 

uma restrição de fidelidade que assegure que um input nasal é 
processado como tal. Em (17), apresentamos a restrição de fidelidade 
responsável pela preservação de traços nasais: 

 
(17) Fidel(nas): input e output contêm os mesmos traços de 
nasalidade 
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De acordo com a proposta de Smolensky, a restrição estrutural 
domina a restrição de fidelidade no estádio inicial de aquisição. Assim, 
a hierarquização inicial entre estas duas restrições deve ser a que é 
apresentada em (18): 
 
(18) *V[nasal] » Fidel(nas) 
 

Esta hierarquização prediz que as vogais nasais são substituídas 
por vogais orais no estádio inicial de desenvolvimento, conforme 
ilustrado em (T3), uma vez que o candidato fiel ao input, que realiza a 
nasalidade, viola a restrição estrutural que proíbe vogais nasais. 
 

 (T3) Input: V[nasal] *V[nasal] Fidel(nas) 

a.    V[nasal] *!  

b. +V  * 

 
Neste ponto, podemos tentar retomar a comparação de análises 

da nasalidade na gramática do adulto. Note-se que ainda não é possível 
distinguir uma análise em que a nasalidade é associada ao núcleo de 
uma análise em que a nasalidade é associada ao segmento vocálico. Em 
ambas, *V[nasal] forçaria a substituição por uma vogal oral. Na 
próxima secção, defendemos que, alargando esta análise, baseada na 
hierarquização inicial entre estas duas restrições, ao caso dos ditongos 
nasais, se torna possível a comparação entre as duas propostas 
referidas. 
 
 

O CASO DOS DITONGOS 

Assumindo o mesmo conjunto de restrições e a proposta de 
Smolensky (1996), o caso dos ditongos permite a diferenciação entre as 
duas análises. Vejamos as predições que a análise autossegmental faz 
relativamente à produção pela criança de um input nasal. No input, após 



JOÃO COSTA E M. JOÃO FREITAS 

 103 

a associação do autossegmento nasal à Rima, quer a vogal quer a 
semivogal contêm o traço nasal. Tendo em contas as restrições 
apresentadas acima e os candidatos possíveis (com a nasalidade 
representada em ambos os segmentos, em nenhum, ou apenas num 
deles), o candidato que satisfaz melhor as duas restrições é aquele em 
que o traço nasal é processado apenas na semivogal (candidato (c) em 
(T4). 
 
(T4) Input: V[nasal]G [nasal] *V[nasal] Fidel(nas) 

a.    V[nasal]G *! * 

b.  VG  *!* 

c. +VG[nasal]  * 

d. V[nasal]G[nasal] *!  

 
Em (T4), os candidato a. e d. são excluídos por conterem uma 

vogal nasal, o que induz uma violação da restrição estrutural, que 
proíbe a realização de vogais nasais. Os candidatos b. e d. não violam 
esta restrição. No entanto, podem ser comparados: o candidato c. é mais 
fiel ao input do que o candidato b. porque preserva a nasalidade num 
dos segmentos. Contudo, esta análise é infirmada pelas produções das 
crianças, uma vez que não são atestadas ocorrências de ditongos em 
que apenas a semivogal seja nasal (cf. 10) 

Consideremos agora as predições feitas pela análise de acordo 
com a qual o traço nasal se associa lexicalmente à vogal. Neste caso, a 
nasalidade está associada apenas à vogal, sendo a nasalidade da 
semivogal o resultado de difusão à direita. Assim sendo, o candidato (c) 
em (T4) não precisa de ser considerado. Não havendo nasalidade na 
vogal, não existe contexto para aplicação da difusão à direita deste 
traço.4 Não sendo considerado o candidato problemático, o melhor 
candidato é o candidato em que ambos os segmentos são realizados sem 
nasalidade: o ditongo oral, conforme representado em (T5): 

                                                 
4 No modelo representacional  da OT, os efeitos de difusão são assegurados pela 
avaliação por restrições de ALINHAMENTO, que não consideramos aqui. 
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 (T5) Input: V[nasal]G [nasal] *V[nasal] Fidel(nas) 

a.    V[nasal]G *! * 

b. +VG  ** 

c. V[nasal]G[nasal] *!  

 

Em conclusão, acedendo aos instrumentos da OT, é possível 
combinar um conjunto de restrições com as produções das crianças para 
comparar as duas análises. A análise em que é assumido que a 
nasalidade da vogal está associada ao segmento e não ao constituinte 
silábico núcleo não faz predições erradas. 

Uma potencial solução alternativa 

A conclusão a que chegamos na secção anterior pode ser 
questionada. Se a restrição em (19), que penaliza a ocorrência de 
semivogais nasais, fizer parte da gramática, torna-se mais uma vez 
impossível a comparação entre as duas análises. 
 
(19) *G[nasal]: são proibidas as semivogais nasais 
 

Conforme ilustrado em (T6), esta restrição penalizará qualquer 
candidato que contenha semivogais nasais, excluindo o candidato ótimo 
problemático da tabela acima, no qual a nasalidade era preservada 
apenas na semivogal: 
 

(T6)Input:V[nasal] G [nasal] 

                  

*G[nasal] *V[nasal] Fidel(nas) 

a.    V[nasal]G  *! * 

b. +VG   *!* 

c. VG[nasal] *!  * 

d. V[nasal]G[nasal] *! *  
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O problema para a comparação das análises emerge, dado que, 
quer a nasalidade esteja associada ao núcleo, quer seja lexical, não é 
predita a emergência de traços nasais nas produções das crianças. Para 
resolver este impasse, torna-se necessário explicitar as nossas assunções 
sobre a representação de ditongos. 
 

Ditongos decrescentes como segmentos complexos 

O problema colocado na secção anterior surge por se estar a 
considerar os ditongos como dois segmentos independentes, podendo a 
nasalidade associar-se a cada um deles e podendo diferentes restrições 
avaliarem a emergência de nasalidade em cada um dos segmentos. Se 
os ditongos decrescentes forem analisados como instâncias de 
segmentos complexos, é possível resolver este problema. 

Conforme se mostrou acima, um dos outputs possíveis para 
ditongos na produção das crianças consiste na sua redução a uma só 
vogal. A redução de um ditongo nasal a uma só vogal (nasal ou não) 
não é inesperada, sendo um comportamento paralelo ao  que as crianças 
exibem ao lidar com ditongos orais no sistema alvo. Fikkert e Freitas 
(1997) mostram que estruturas VG estabilizam bastante mais tarde nas 
crianças portuguesas do que nas crianças holandesas, relacionando este 
facto com diferentes propriedades do input, no que diz respeito à 
estrutura da Rima.  

O comportamento das crianças portuguesas (e os argumentos 
abaixo) permitem-nos propor que os ditongos decrescentes em 
português, tal como as vogais, são geralmente dominados por uma só 
posição de esqueleto e não por duas, como é geralmente assumido. O 
facto de VG, nasal e oral , ser raramente produzido como VV nos dados 
das crianças argumenta a favor da representação de uma só posição 
esqueletal a dominar a estrutura segmental complexa VG. 
Consideremos os seguintes argumentos que concorrem a favor da 
hipótese aqui defendida: 

Argumento 1: Ao contrário do que acontece em ditongos 
crescentes, em que existe alternância entre vogal e semivogal, nos 
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ditongos decrescentes, esse tipo de alternância não é atestada. A 
semivogal é sempre realizada como tal:  
 
(20) a. l[i]ão - l[j]ão  
 b. pa[j]  - *pa[i]  
 

Esta diferença pode ser explicada se apenas os ditongos 
crescentes corresponderem a duas posições esqueletais.  

Argumento 2: Em português dialectal ou em contextos de 
velocidade de fala acelerada, é atestada a monotongação de ditongos 
decrescentes, como nos exemplos abaixo: 
 
(21) a. l[ej]te - l[e]te  
 b. c[oj]sa - c[o]sa  
 c. m[ew] - m[e]  
 d. P[aw]la - P[a]la  
 e. rest[aw]rante - rest[ç]rante5 
 

Este fenômeno de monotongação é facilmente explicável se se 
assumir que existe alternância entre dois segmentos mono-esqueletais. 

Argumento 3: Como já foi referido, os ditongos decrescentes são 
tratados como uma só posição pelas crianças (Freitas 1997), conforme 
ilustrado em (22): 
 
 
(22) a. /Så»pEw/  Õ ['pE] chapéu  (Inês, 1;3.6) 
 b. /'paw/  Õ ['pa]/['på]  pau  (João, 1;6.18) 
 

Este comportamento explica-se se se assumir que as crianças 
estão a lidar com formas que contêm apenas uma posição esqueletal. 

Argumento 4 (teórico): 

                                                 
5 Agradecemos a Isabel Mascarenhas este exemplo, em que não pode ser defendido que 
o desaparecimento da semivogal [w] decorre da adjacência da consoante lateral, como 
no exemplo anterior. 
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Teoricamente, tratar ditongos decrescentes como segmentos 
complexos permite manter constituintes maximamente binários para 
palavras como em (23): 
 
(23) a. agriões   
 b. criais   
 

A análise que trata os ditongos decrescentes como contendo dois 
segmentos implica integrar a primeira semivogal no ataque, gerando 
um ataque complexo ternário, ou no núcleo, gerando um núcleo 
ternário. A hipótese defendida aqui permite manter uma análise binária 
para as palavras em (23), conforme representado em (24): 
 
(24)      σ 
  
 
        A            R 
 
 
a    g     r      Nu     Cd 

         
        
     j        X      S 

  
 
            õ     j   
 
 
    [nasal] 
 

Se a hipótese, defendida aqui, a de que os ditongos se comportam 
como segmentos complexos, está certa, a nasalidade não pode estar 
associada apenas à semivogal. Assim, o resultado da avaliação por duas 
restrições independentes *V[nasal] e *G[nasal] torna-se irrelevante. 
Sendo a semivogal parte do segmento complexo, não se espera que 
*G[nasal] desempenhe qualquer papel. Podemos, então, retomar as 
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conclusões da secção 8, onde foi defendido que a análise de acordo com 
a qual a nasalidade está associada lexicalmente à vogal é menos 
problemática do ponto de vista empírico. 
 

CONCLUSÕES  

Este estudo das produções das crianças portuguesas permitiu-nos 
tomar decisões quanto à representação da nasalidade na gramática do 
adulto e implementar a hipótese de Smolensky (1996), de acordo com a 
qual os padrões não marcados emergem no estádio inicial de 
desenvolvimento como conseqüência da hierarquização inicial em que 
as restrições estruturais dominam as restrições de fidelidade. 

Como é enfatizado na literatura sobre aquisição da linguagem, 
investigação sobre as produções das crianças é crucial para a avaliação 
e comparação de propostas concorrentes de aspectos da gramática do 
adulto. 

Para o português, as produções das crianças consideradas neste 
estudo forneceram argumentos (i) a favor da natureza vocálica da 
nasalidade e contra o seu estatuto consonântico; (ii) contra a 
representação da nasalidade na coda; (iii) a favor de uma análise em 
que a nasalidade é associada ao nível segmental e contra uma análise da 
nasalidade em termos autossegmentais. Esta hipótese parece ser mais 
vantajosa e implementável de acordo com a proposta de Smolensky. 

Para investigação futura, remetemos o problema de 
compatibilizar a informação dos dados das crianças com outros dados, 
de natureza morfológica, apresentados nos trabalhos referidos a favor 
das hipóteses consonântica e autossegmental de representação da 
nasalidade. 
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Uma análise auto-segmental da fonologia 
normal: estudo longitudinal de três crianças de 

1:6 a 3:0 

Gilsenira de Alcino Rangel 
PUCRS 

O trabalho apresentado a seguir é o resultado de um estudo 
longitudinal de três  crianças com desenvolvimento fonológico normal: 
dois meninos e uma menina, monolingües de português e na faixa etária 
de 1:6 (um ano e seis meses) até 3:0 (três anos). Os dados foram 
coletados em entrevistas na casa dos informantes e fazem parte do 
banco de dados INIFONO1. 

A descrição dos dados focalizou os processos de apagamento e 
substituição de traços distintivos, e a análise e interpretação dos 
resultados foi feita com base na Geometria de Traços (Clements & 
Hume, 1995) e no Modelo Implicacional de Complexidade de Traços 
(Mota, 1996). 

Um dos principais objetivos desta pesquisa foi comparar os 
resultados da análise obtida a partir de um corpus constituído com 
dados de crianças com desenvolvimento fonológico normal, com os 
resultados obtidos por Mota (1996) quando da proposição do Modelo 
Implicacional de Complexidade de Traços (doravante MICT), para 
explicar fatos da aquisição com desvios fonológicos. 

 

                                                 
1 INIFONO é um banco de dados da fonologia inicial (1:0 a 2:0) que está sendo 
constituído pelo CEAAL (Centro de Estudos sobre Aquisição e Aprendizagem da 
Linguagem) coordenado pela Profª. Dr. Regina Ritter Lamprecht em parceria com o 
Mestrado em Letras da  UCPEL (Universidade Católica de Pelotas), sob a coordenação 
da Profª. Dr. Carmen Lúcia Matzenauer Hernandorena.   
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O MODELO IMPLICACIONAL DE COMPLEXIDADE DE TRAÇOS 
(MICT) 

 

Em um artigo publicado em 1995, Calabrese propõe uma teoria 
de restrições universais baseadas na noção de complexidade fonológica.  
Concebendo o segmento como um conjunto de traços distintivos, o 
autor argumenta que nem todas as combinações de traços são 
permitidas e que algumas são mais complexas do que outras, em 
especial devido a fatores acústicos/articulatórios. Essa complexidade é 
expressa na forma de condição de marcação. 

Em um sistema fonológico, podem ocorrer segmentos 
caracterizados  por uma combinação de traços existente em uma 
condição de marcação apenas se a condição for desativada. Desativar 
uma condição implica incluir uma combinação de traços mais complexa 
no sistema. 

Em relação aos inventários fonológicos das línguas, Calabrese 
(1992) apresenta uma lista de proibições e de condições de marcação 
que o levam a concluir que, se há no sistema a presença de segmentos 
marcados, há também a presença da contraparte não-marcada. Assim, 
se em um sistema  há a fricativa vozeada /v/, deverá existir também a 
não vozeada /f/. 

O autor apresenta uma lista de condições organizada 
hierarquicamente para sistemas vocálicos (1995, p. 381): 
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FIGURA 1 

Complexidade fonológica do sistema vocálico 

 

        Grau de complexidade =   0  

                                                   
                  [-baixo, -alto]         A1           B1 [+baixo, -post]  
                                                               
                  [ -alto, +ATR]        A2            C1[-post,+arred] 
                                                   
                  [+alto,-ATR]          A3            D1 [+post, -arred]/[__, -baixo] 
                                                   
    GC= n  [+baixo, +ATR]       A4            E1[+baixo, +arred] 

  

 

 O grau de complexidade de uma configuração de traços 
identificada  por uma convenção de marcação é indicado pela sua 
distância da raiz.  Ou  seja, quanto mais distante da raiz, mais complexa 
é a combinação. 

O modelo implicacional  que Mota (1996) propõe baseou-se na 
teoria das restrições de Calabrese (1992,1995), visando  representar as 
relações de implicações existentes entre os traços na aquisição dos 
segmentos do português. O modelo foi montado a partir da observação 
de sistemas fonológicos de 25 crianças com desvio fonológico, com 
idades entre quatro e dez anos,  que ainda não tinham tido qualquer tipo 
de tratamento fonoaudiológico.  

A análise  dos dados foi feita usando, primeiramente, a análise 
contrastiva, na qual foi estabelecida a variabilidade das produções das 
crianças.  Uma vez estabelecido  o sistema contrastivo de cada  um dos 
sujeitos,  a autora passou  a determinar quais os sons  estavam ausentes 
em cada sistema, estabelecendo uma hierarquia de complexidade dos 
segmentos em termos de presença e ausência dos segmentos ( Mota, 
1996, p.212).  
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Também foi feita a análise das substituições levando em conta a 
classe de som envolvida e as mudanças de traços distintivos que 
ocorreram. A partir da análise, foram determinadas as relações de 
implicação de marcação de traços distintivos no sistema dos 25 sujeitos, 
com base na Teoria da Marcação. 

O modelo, sob uma representação arbórea, possui uma raiz 
correspondente ao estado zero, de onde partem  ramos contendo 
condições de marcação, como as apresentadas por Calabrese (1995). 

Partindo de um estado zero de complexidade, ou seja, estado no 
qual os traços não-marcados estão adquiridos, a complexidade vai 
aumentando a cada nível, com o acréscimo de traços marcados em 
relação aos traços do estado zero. Nesse estado a criança já tem 
adquiridos /p, t, m, n/. 

Vejamos, a seguir, a representação do modelo: 

FIGURA 2 

Modelo Implicacional de Complexidade de Traços, segundo 
Mota (1996)   
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   C1  
N=1     B1                      [-ant] (ñ) 
         A1 
N=2    [+voz](b,d) 
N=3 [dors]/(-voz) (k) 
       A2        C2 
N=4 [dors]/(+voz) (g)            B2                B3              
N=5    [+cont] (±voz) (f,v,s,z) 
N=6                B5 B4 [+aprox](l)   C3 
N=7  A3        [cor, +cont]/(-ant)(š,Z) 
N=8        B7        [+aprox,+cont](r)                            B6 
 
N=9 [+aprox,+cont,dors](R)   [+aprox,-ant](¥) 
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Como  na proposta de Calabrese (1995), deve-se interpretar  que 
quanto mais longe do estado zero, mais complexas são as combinações 
de traços e, conseqüentemente, o som.  Se em um mesmo caminho 
existem dois ou mais traços ou combinações de traços significa que 
entre eles há uma relação de implicação  (Mota, 1996, p.153). Assim, 
para que traços mais baixos, no caminho, sejam especificados, é 
necessário que traços mais altos também o sejam.  

Na representação do modelo, os níveis  (N=1, N=2, N=3  etc.) 
refletem graus de complexidade diferentes para traços marcados. Esses 
níveis foram determinados levando em conta  o número de segmentos 
que contêm  os diferentes traços marcados ou combinação de traços  
marcados (Mota, 1996, p. 157). As linhas pontilhadas representam 
relações de implicações mais fracas entre os traços. 

Conforme observado, a criança, partindo de um estado zero de 
complexidade — em que possui apenas traços não-marcados —, vai 
adquirindo, gradativamente, os traços marcados, levando em conta as 
relações de implicação entre os traços e, para chegar ao sistema adulto, 
deverá ter percorrido todos os caminhos. 

Através do modelo, é possível observar os caminhos percorridos 
pelas crianças para alcançar a aquisição dos segmentos do português. 
Existe também mais  de um caminho para a aquisição de determinado 
segmento, e este fato poderia explicar a variabilidade na aquisição entre 
as crianças. 

Dada a importância teórica do modelo apresentado por Motta 
(1996), proposto para a fonologia com desvios, urge compará-lo com 
dados da aquisição normal  na fase inicial (1:6 a 3:0) da aquisição 
fonológica. Neste sentido é que este trabalho busca  trazer uma 
contribuição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As tabelas apresentadas a seguir mostram o inventário fonológico de 
cada informante da pesquisa. 
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TABELA 1 

Inventário fonológico por entrevista- S1 

Ent               Inventário Fonológico              -           Tatiana                                                 Tot   
1 p b t  d k # * # - * * * m n # l - * - 8  
2 p b t  d # g * v - * # * m n * l * - * 9  
3 p b t  d k g # v # * - * m n # l * - - 10  
4 p b t  d k g * v - # * - m # * l * * - 9  
5 p b t  d k g f v s * š - m n ñ l - - - 14  
6 p b t  d k g f v # - š # m n ñ l * - - 13  
7 p b t  d k g f v s z š - m n ñ l - # # 15  
8 p b t  d k g f v s - š * m n ñ l # - # 14  
9 p b t  d k g f v # * š Z m n ñ l # # # 14  
10 p b t  d k g f v s * š * m n ñ l - # R 15  
11 p b t  d k g f v s z š # m n ñ l # - R 16  
12 p b t  d k g f v s # š Z m n ñ l λ # R 17  
13 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ - R 18  
14 p b t  d k g f v s z - Z m n ñ l λ - R 17  
15 p b t  d k g f v s z š # m n ñ l # - # 15  
16 p b t  d k g f v s z š # m n ñ l λ r R 18  
17 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ r R 19  
18 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ r R 19  
19 p b t  d k g f v s z š * m n ñ l λ r * 17  
20 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ - R 18  
21 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ - R 18  
22 p b t  d k g f v s z š # m n ñ l λ - R 17  
23 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l - # * 16  
24 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ r R 19  
25 p b t  d k g f v s * * # m n ñ l λ - * 14  
26 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ r R 19  
27 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ # # 17  
28 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l # r R 18  
29 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l * r * 17  
tot 29 29 29 29 28 28 25 28 23 18 23 14 29 28 25 29 14 8 14   
1 O (*) indica som sem possibilidade de ocorrência e (-) a não-realização do som. 
2 O símbolo (#) indica realização que não alcançou o mínimo necessário para fazer 
parte do inventário: 2 ocorrências em palavras diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GILSENIRA DE ALCINO RANGEL 

 117 

Observando-se a tabela 1, nota-se que: 
 
Quanto à classe de sons: 
 
  Plosivas: há, pelo menos, 5 nas 2 primeiras entrevistas. Em 

todas as entrevistas há os pontos [labial], [coronal] e [dorsal] (somente 
para /k,g/); existe, em todas as entrevistas, o contraste [±voz]. 

 Nasais: há, pelo menos, 1 nasal na quarta entrevista e 2 nas três 
primeiras; 

 Fricativas: há 1 fricativa na primeira entrevista, 2 na segunda; 3 
na quinta e 4 na sétima entrevista; 

 Líquidas: existe a presença de /l/ em todas as entrevistas, de /λ/ a 
partir da décima segunda, e /R/ esteve presente a partir da décima 
entrevista. 

 
Quanto aos Traços de Ponto: 

 

Em todas as entrevistas, há os pontos [labial], [coronal] e [dorsal].
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TABELA 2 

Inventário fonológico por entrevista - S2 
Ent                                 Inventário Fonológico - João                                                       Tot  
1 * * t  * # # * * * * * * m n * # * * * 3 

2 * * t  d * * * * # * * * m * * # * * * 3 

3 p * t  * # * * * # * * * m * * * * - * 3 

4 * * t  d # * * * * * * * m n * * * * * 4 

5 p b t  * k - * # - * * * m n * * * * * 6 

6 p * t  * # * * # * * * * m n * * * * * 4 

7 p # t  * k * * * - * * * m * * * * * * 4 

8 p # t  # k * * * - * * * m * * * * * * 4 

9 p * * * - * * * * * * * m * * * * * * 2 

10 p * t  # * - * * * * * * m n * - - * * 4 

11 p b t  # k - * # s * - * m n * # * * - 7 

12 p b t  - k * f v s - # # m n * * - - - 9 

13 - # t  # k * * v - * š * m n ñ l - - * 8 

14 p # t  # k - f # - - š * m n ñ l - - R 10 

15 p b t  * k # * # # * š * m * # l # - # 7 

16 p b t  # k - * v - * š * m n ñ l - # - 10 

17 p b t  * k - f # - * š * m n ñ l - - * 10 

18 p b t  d k g f v s # š * m n * l λ - - 14 

19 p b t  d k g f v s * š * m n ñ l - - - 14 

20 p b t  d k # f # s # š * m n ñ l * * * 12 

21 p b t  d k g f v s z š * m n ñ l - - R 16 

22 p b t  d k g f v s z š - m n ñ l λ r R 18 

23 p b t  d k g f v s z š * m n ñ l # # - 15 

24 p * t  d k g f v s z * * m n ñ l # * * 13 

25 p b t  d k g f v s z š * m n ñ l λ - R 17 

tot 21 13 24 10 18 7 11 10 10 5 12 0 25 19 11 13 3 1 4  

 

Observando-se a tabela 2, nota-se que: 

Quanto à classe de sons: 
  Plosivas: há, pelo menos, uma plosiva em cada entrevista; 
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 Nasais: há, pelo menos, uma nasal a cada entrevista; todas as 
nasais  aparecem  em 11 entrevistas; 

 Fricativas: nas dez primeiras entrevistas, não há fricativas; em 
nenhuma entrevista há a presença de todas; 

 Líquidas: não há a presença de qualquer líquida até a 13ª   
entrevista, quando surge o /l/; as quatro líquidas só aparecem em uma 
entrevista; a líquida que faz parte do maior número de entrevistas é o 
/l/. 

 Quanto aos traços de ponto: 
 Na  primeira entrevista estiveram representados os pontos 

[labial] e [coronal]. Na última, todos os pontos estão representados. 
 

TABELA 3 

Inventário fonológico por entrevista - S3 

 
Ent                             Inventário  Fonológico -Rafael                                                                Tot                          
1 * * t  # # # * * * * * * m n * # * * * 3 

2 p * t  - * * * * * * * * m n * * * * * 4 

3 p * * * # # * * * * * * m n * * * * * 3 

4 p b t  d # * * # * * - * m n * l * * * 7 

5 p * t  * k * * # # * - * m n # l * * * 6 

6 p # t  d k # * # - * * * m n * * - - * 6 

7 p b t  d k * # # * * * * m n # l * - * 8 

8 p b t  d k # * # - * - * m n # l - - * 8 

9 p b t  d k g # # # * - * m n * l - - * 9 

10 p b t  d k g * v s # - * m n ñ l * - * 12 

11 p b t  d k g f * s z - * m n * l # * # 12 

12 p b t  d k g f v s # * * m n - l # - - 12 

13 p b t  d k g # v s z # * m n # l - - - 12 

14 p b t  d k g f v s # - * m n # l # - - 12 

15 p b t  d k g f v s * # # m n # l # - * 12 

16 p b t  d k g f v s z - # m n ñ l # - * 14 

17 p b t  d k g f v s z - # m n ñ l # - * 14 

18 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l # # R 17 

19 p b t  d k g f v s z š # m n ñ l # - - 15 

20 p b t  d k g f v s - š * m n ñ l # # # 14 
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21 p b t  d k g f v s z - - m n ñ l - - R 15 

22 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ - R 18 

23 p b t  d k g f v s z š Z m n ñ l λ # * 17 

24 p b t  d k g f v s z * Z m n ñ l # r * 16 

25 p b t  d k g f v s z š # m n ñ l λ r R 18 

26 p b t  d k g * v s z # Z m n ñ l * # * 14 

27 p b t  d k g * v s * * # m * ñ l λ - * 12 

tot 26 22 26 23 23 19 14 17 18 12 6 5 27 26 13 23 4 2 4  

 

Observando-se a Tabela 3, nota-se que: 
Quanto à classe de sons: 
Plosivas: há, pelo menos, uma plosiva em cada entrevista; 
Nasais: há, pelo menos, duas nasais por entrevista; 
Fricativas:  na quarta entrevista aparecem duas e na vigésima 

primeira aparecem as seis; 
Líquidas: a líquida /l/ está presente em todas as entrevistas, 

exceto em duas por falta de possibilidade de ocorrência. 
Quanto aos traços de ponto: 
Em todas as entrevistas estiveram representados [labial], 

[coronal] e [dorsal]. O traço de ponto [dorsal] só não esteve 
representado na segunda entrevista. 

Uma tendência universal (Edwards & Shriber, 1983 e Locke, 
1983) que se confirma nos dados das crianças aqui estudadas é a de que 
sons [+anteriores] são adquiridos antes de sons [-anteriores]. 

Considerando o contraste de vozeamento, bastante referido na 
literatura (Ingram, 1990) como fator diferenciador entre sistema 
fonológico com e sem desvio, percebeu-se, em especial na menina, que 
não há problemas até mesmo porque, desde as primeiras entrevistas, há  
a distinção de ponto e também de vozeamento. Quanto aos meninos, 
demonstraram apresentar primeiro  a distinção de ponto. 

Apresentamos a seguir a relação dos traços considerados não-
marcados e marcados no sistema dos sujeitos aqui pesquisados, baseada 
na presença versus ausência dos segmentos em cada entrevista. 
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QUADRO 1 

Traços não- marcados e marcados, por classe de sons, a partir das 
entrevistas dos três sujeitos 

 
Traços não-marcado Traços marcados Classe 
[-voz] [+voz] Oclusivas 
[-voz] [+voz] Fricativas 
[-contínuo] [+contínuo] Obstruintes e 

soantes 
[+anterior] [-anterior] Fricativas, líquidas e 

nasais 
[-aproximante] [+aproximante] Soantes 
[dorsal] [coronal] Líquidas [+cont] 

 

Observando-se o quadro acima, merece destaque especial a 
última relação de marcação, na qual  o traço [coronal] — considerado 
default —  aparece como traço marcado, diferentemente do que foi 
constatado nos dados de Mota (1996). Ainda em relação aos dados de 
Mota (1996), encontra-se diferença na relação de marcação para as 
fricativas, que aqui têm  [+voz] como o traço marcado. 

Quanto à classe das plosivas, observou-se que primeiramente 
foram adquiridas as consoantes não vozeadas. O contraste [±voz] 
estabeleceu-se primeiro nas consoantes  [coronais] no sistema de 
Rafael, e nas [labiais] e [coronais] no sistema de Tatiana e João.  O 
contraste [voz] foi adquirido por último nas consoantes [dorsais].  

Na classe das fricativas, o contraste [ ±voz] estabeleceu-se 
primeiro nas coronais com valor de traço [+ anterior]. Quanto às 
fricativas coronais com valor de traço  [-anterior], João não demonstra 
ter estabelecido esse contraste plenamente, pois até o final do período 
observado não havia em seu sistema possibilidade de ocorrência da 
fricativa /Z/.  

Ainda em relação às fricativas, considerando a posição do som 
na estrutura da sílaba e da palavra, pôde-se constatar que a posição 
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intervocálica (ISDP) é a primeira a estabelecer-se, seguida da posição 
final absoluta (FSFP). A seguir é adquirida a posição inicial (ISIP) e a 
coda medial (FSDP) (Hernandorena, 1990; Rangel, 1995). 

Em relação às nasais, na posição FSDP houve a realização de 
travamento nasal com as variações alofônicas, de acordo com o ponto 
de articulação da consoante seguinte: [n] - [‘ko‚nt´](S1, 1:7), [m] – 
[tãmp´] (S1, 1:7), [N] - [‘ko‚Ng´](S1, 2:2). Já na posição FSFP, houve a 
ditongação das vogais nasalizadas: [‘te ‚y‚](S3, 1:7), [‘bõw‚](S2, 1:9) 
(Rosa, 1990; Santos, 1990). 

Com respeito à classe das líquidas, pôde -se constatar ser esta 
uma das classes mais tardias, em especial quanto a /λ/ e /r/. A líquida /l/ 
foi a primeira a ser estabelecida no sistema de todos os informantes. A 
segunda líquida a fazer parte do sistema fonológico dos informantes foi 
a dorsal /R/. A seguir tivemos /λ/ e /r/ (Hernandorena, 1990; Santos, 
1990; Rangel, 1995; Hernandorena & Lamprecht, 1997). 

No tocante à posição na sílaba e na palavra, /l/ 2 seguiu a seguinte 
ordem nos 3 sujeitos: ISDP > FSDP > ISIP > FSFP. Para /r/ a ordem foi  
FSFP/ ISDP > FSDP. Essa ordem é corroborada pelas constatações de 
Miranda (1996), que justifica o fato de a posição de coda final ser a 
primeira por ser mais saliente e, em geral, estar na sílaba tônica. 

Com referência  a  /R/, a ordem foi  ISDP > ISIP. Nos inventários 
fonológicos dos sujeitos estudados por Fronza (em preparação)3, pode-
se perceber que o fonema /R/  aparece pela primeira vez na faixa de 1:9 
(com acerto de 51% a 75%), na posição de ISDP. Na posição ISIP,  
aparece pela primeira vez na faixa de 2:2 (com acerto de 86% a 100%). 
Essas constatações, a partir dos dados de Fronza (em preparação) e dos 
resultados de Miranda (1996), corroboram a ordem de aquisição das 
líquidas apresentada pelas crianças deste estudo: /l,R,λ,r/. 

 No que tange às substituições ocorridas para /R/, cabe ressaltar 
que foram restritas à posição intervocálica e o fonema /l/ foi o 
escolhido para substituí-lo. Já na  posição ISIP houve apenas 
apagamentos. 

                                                 
2 Na região onde foram coletados os dados, nas posições finais  há a semivocalização:   
l → w. 
3 Agradeço imensamente a gentileza em  ceder-me inventários fonológicos de seus 
informantes, para fins de comparação  com os dados dos sujeitos desta dissertação. 
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Observando-se as tabelas de substituições por classe de sons de 
cada um dos sujeitos, nota-se que algumas classes de sons estão mais 
predispostas a sofrer alterações do que outras. Este fato  reflete a 
complexidade de cada classe. 

TABELA 4 

Comparação das substituições por classe de sons no sistema dos 3 
sujeitos 

 Classe Sujeitos 
  Tatiana João Rafael 
Plosivas  8 8 4 
Fricativas  9 8 7 
Nasais  zero 1 1 
Líquidas  7 5 6 

 

Essa tabela mostra o número de substituições por classe de sons 
feitas pelos sujeitos deste estudo. De fato, as classes que menos 
sofreram alterações foram as das nasais e plosivas, refletindo, assim, 
uma tendência universal (Stoel-Gammon & Dunn, 1985; Yavas, 1988).  

As maiores alterações deram-se na classe das fricativas, seguida 
da classe das líquidas. Isto mostra serem essas as classes nas quais as 
crianças encontram maiores dificuldades, uma vez que equivalem à 
integração de, no mínimo, dois traços de aquisição mais tardia: [+cont] 
e [+aprox]. Porém, a maior dificuldade na realização das fricativas foi o 
valor do traço coronal [± ant]. 

Em relação às líquidas, as substituições por semivogais não 
foram consideradas relevantes. Houve pouquíssimos casos, e esses 
envolveram em especial o /λ/ e uma vez apenas o /r/. Em geral, a 
semivogal escolhida foi [y] e apenas uma vez [w]. 

Confirmou-se também a preferência pela estrutura silábica  CV 
em todos os  três informantes, refletida, principalmente, na ausência de 
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encontros consonantais. A primeira estrutura silábica a aparecer foi V. 
A seguir houve a realização de estruturas como CV, CVC em posição 
de FSDP (travamento nasal entre 1:6 a 1:9, com travamento em 
fricativa entre 1:7 a 2:8, com líquida [+cont] surgiu entre 2:3 a 2:11). 
Na posição de FSFP, a estrutura CVC (travamento nasal de 1:6 a 1:9, 
com fricativa  de 1:6 a 2:2 e com líquida [+cont] de 2:3 a 2:7). 
Estruturas como CVCC, CCV foram de aquisição mais tardia ( 2:2 a  
2:11). A ordem de aquisição dessas estruturas é também confirmada por 
Fikkert, 1994; Lleó & Prinz,1995. 

Houve, ainda, a ocorrência de 57 apagamentos de sílaba átona. 
Desses, 95% dos casos deram-se na posição pretônica. O baixo índice 
de apagamento na postônica talvez possa ser um reflexo de a criança 
perceber a palavra a partir do acento. 

 

 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM O MODELO 
IMPLICACIONAL DE COMPLEXIDADE DE TRAÇOS 

 

Nesta seção apresentamos os caminhos  percorridos pelas 
crianças da presente pesquisa, segundo o modelo proposto  por Mota 
(1996). 

Ao lado de cada linha está colocada a idade em que o caminho 
foi percorrido. As linhas pontilhadas indicam caminhos ainda não 
percorridos até a idade limite deste trabalho: três anos. 
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REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA FONOLÓGICO DOS  SUJEITOS, 

SEGUNDO O MICT 

Sistema fonológico de Tatiana, segundo o MICT (Mota, 1996)
  

 FIGURA 3 

 Representação do sistema fonológico de Tatiana, segundo o 
MICT  

       
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   C1 1:9  
N=1     B1  1:7                      [-ant] (ñ) 
         A1           1:7;18 
N=2    [+voz](b,d) 
N=3 [dors]/(-voz) (k)                            1:7;18        
  1:7;25  A2                                C2    1:9 
N=4 [dors]/(+voz) (g)            B2  1:7;25    B3              
N=5    [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         2:1 
N=6  2:0          2:4 B5     1:9B4 [+aprox](l)   C3 
N=7  A3    2:0       [cor, +cont]/(-ant)(š,Z) 
N=8        B7        [+aprox,+cont](r)                            B6 
       2:1 
N=9 [+aprox,+cont,dors](R)   [+aprox,-ant](¥) 
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Observando-se a figura 4, é possível ver que Tatiana, já na 1ª  
entrevista, apresentava adquiridos os sons do estado zero /p,t,m,n/ e que 
já havia percorrido os seguintes caminhos: B1, especificando  o traço 
[+voz] /b/d/; A1, especificando  o traço [dors] /k/  e B3 [+aprox] /l/. 

 
Na 2ª entrevista supera a combinação [dors, +voz] que leva  a /g/, 

percorrendo o caminho A2; indica ter percorrido o B2 especificando o 
traço [+cont] com a realização de /v/. 

 
Na 5ª entrevista especifica o traço [-ant] para nasais, chegando à 

realização de /ñ/ através   do caminho C1 e a combinação [cor, +cont] / 
[-ant], B4/C2, levando à representação de /š, Z/.  

 
Na 10ª entrevista, supera a combinação [+aprox, +cont, dors] /R/, 

tendo percorrido o caminho A3/B7. 
 
Na 12ª, especifica  a combinação [+aprox, -ant] /λ/, percorrendo 

o C3/B6. 
 
Na 17ª entrevista, indica já ter percorrido todos os caminhos. 
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Sistema fonológico de João, segundo o MICT (Mota, 1996) 

FIGURA 4 

Representação do sistema fonológico de João, segundo o MICT 

       
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   C1 2:4  
N=1     B1  1:6;21                [-ant] (ñ) 
         A1           1:9 
N=2    [+voz](b,d) 
N=3 [dors]/(-voz) (k)                            2:4        
       2:6  A2                                C2    2:4 
N=4 [dors]/(+voz) (g)            B2  2:0          B3              
N=5    [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         2:6 
N=6  2:4;23          2:10B5     2:4B4 [+aprox](l)   C3 
N=7  A3  2:4;23       [cor, +cont]/(-ant)(š,Z) 
N=8        B7        [+aprox,+cont](r)                            B6 
       2:6 
N=9 [+aprox,+cont,dors](R)   [+aprox,-ant](¥) 

 

 
Na 1ª entrevista, João apresenta apenas  sons do estado zero 

/t,m,n/. Não houve possibilidade de ocorrência de /p/. 
Na 2 ª entrevista,  demonstra ter especificado o traço [+voz] com 

a realização de /d/, tendo percorrido o caminho B1. 
Na 5ª entrevista, especifica o traço [dors] /k/, percorrendo o 

caminho A1. 
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Na  11ª, mesmo sem ter /f,v,z,š,Z/, tem /s/, indicando ter 
especificado o traço [+cont] e ter percorrido, assim, o B2. 

 
Na 13ª entrevista, não tem /Z/ mas tem /š/, demonstrando ter 

percorrido o B4/C2 através da especificação de [-ant]. Ao  mesmo 
tempo, parece ter percorrido o caminho C1 que leva à representação de 
/ñ/. Ainda nesta entrevista, especifica o [+aprox], do caminho B3, 
levando à representação de /l/.  

 
Na 14ª entrevista, especifica a combinação [+aprox, +cont, dors] 

que leva a /R/, tendo percorrido o B7/A3. 
 
Na 18ª entrevista, supera a combinação [ dors, +voz] que leva à 

realização de /g/, percorrendo o caminho A2. Demonstra, também, ter 
percorrido o C3/B6, especificando a combinação [+aprox, -ant] /λ/. 

 
Na 22ª entrevista, especifica  [+aprox, +cont], percorrendo o 

caminho B5, que leva à representação de /r/ e demonstra ter todos os  
caminhos percorridos; porém, ainda não tem realização de /Z/ ( e isso 
estende-se até o final da observação). 
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Sistema fonológico de Rafael, segundo o MICT (Mota, 1996) 

FIGURA 5 

Representação do sistema fonológico de Rafael, segundo  o MICT 

         
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   C1 2:1  
N=1     B1  1:9                       [-ant] (ñ) 
         A1           1:10 
N=2    [+voz](b,d) 
N=3 [dors]/(-voz) (k)                            1:9        
       2:0  A2                                C2    2:6 
N=4 [dors]/(+voz) (g)            B2  2:1          B3              
N=5    [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         2:6 
N=6  2:6          2:10B5     2:6B4 [+aprox](l)   C3 
N=7  A3      2:6       [cor, +cont]/(-ant)(š,Z) 
N=8        B7        [+aprox,+cont](r)                            B6 
       2:9 
N=9 [+aprox,+cont,dors](R)   [+aprox,-ant](¥) 
 

Na 4ª entrevista, Rafael demonstra ter especificado o traço 
[+voz] levando à representação de /b,d/,  tendo percorrido o caminho 
B1, e o [+aprox], levando a /l/ e percorrendo o caminho B3. 

Na 5ª entrevista, especifica [dors] que leva à representação de /k/, 
tendo percorrido o caminho A1. 

Na 9ª  entrevista, supera a combinação [dors, +voz] levando à 
representação de /g/, tendo percorrido o caminho A2. 
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Na 10ª, especifica o valor do traço [-ant] para coronais nas 
nasais, tendo percorrido o caminho C1. Especifica, também, o traço 
[+cont], percorrendo o caminho B2. 

Na 18ª entrevista, tem /š, Z/, tendo especificado  o traço [-ant] 
nas fricativas coronais;  ainda nesta entrevista,  supera a combinação 
[+aprox, +cont, dors] que leva à representação de  /R/. Até aqui havia 
percorrido os caminhos  B4/C2 e  A3/B7. 

Na 22ª entrevista, tinha  percorrido os caminhos B6/C3. 
Na 24ª  entrevista, indica ter percorrido o caminho B5, superando 

a combinação [+aprox, cor], que leva à representação de /r/.  
 

ADEQUAÇÃO DO MICT PARA OS FATOS DA AQUISIÇÃO 
FONOLÓGICA NORMAL 

 
O Modelo Implicacional de Complexidade de Traços, proposto 

por Mota (1996),  permite ver, com clareza,  que existem caminhos 
opcionais a serem percorridos pelas crianças durante a aquisição da 
fonologia, ou seja, o modelo prevê a variabilidade individual. 

O modelo proposto por Mota (1996), que serviu, naquele 
trabalho,  para dar conta do sistema fonológico de 25 crianças com 
atraso, parece dar conta, com algumas pequenas  exceções, da fala das 
crianças com desenvolvimento fonológico considerado normal aqui 
pesquisadas. 

Com base nos dados analisados, e  levando em consideração 
outros trabalhos  e pesquisas, pode-se cogitar, para a aquisição normal,  
a alteração de nível para o /R/, que, no modelo proposto, baseado em 
dados de sistemas com desvios fonológicos, está localizado mais baixo 
na estrutura (ver figura 2).  

O trabalho aqui apresentado mostra que essas três crianças 
alcançam o nível 9 de complexidade  do MICT antes do nível 8 (onde 
se encontra /r/). Os resultados aqui expostos são corroborados pelos 
resultados da pesquisa “As líquidas do Português - o processo de 
aquisição e suas implicações” ( Hernandorena & Lamprecht, 1997).  

Outro trabalho que corrobora os resultados da presente pesquisa  
é o de Miranda (1996). Através do pacote Varbrul ( pacote de 
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programas estatísticos para avaliação de variáveis lingüísticas e 
extralingüísticas), a autora estudou a aquisição das róticas  do 
português, concluindo que:   A aquisição do ‘r-forte’, mesmo aos dois 
anos de idade (faixa 1), atinge índices que só serão alcançados para ‘r-
fraco’ pelas crianças de três anos e dois meses (faixa 8) (p. 98). 

Também se poderia alterar o nível de complexidade de /λ/. Nos  
três informantes, o  /R/  precedeu o /λ/, o que parece ser indício de que, 
na aquisição, de fato /R/ precede /λ/. 

Este fato é validado por estudos anteriores, como o  realizado 
com  30 crianças da faixa dos três anos e onze meses (3:11) até quatro 
anos e três meses (4:3) (Rangel, 1995), como os resultados da pesquisa 
“As líquidas do Português — o processo de aquisição e suas 
implicações”, e também como o trabalho de Hernandorena (1990). 

Para dar conta dos dados aqui levantados, sugerimos, então, 
algumas modificações (indicadas pelas linhas pontilhadas) no MICT, a 
serem  testadas em pesquisas futuras,  com maior número de crianças. 

A presente versão da proposta parece explicar mais 
adequadamente o processo normal de aquisição da fonologia do 
Português Brasileiro. 
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FIGURA 6 

Representação do MICT, com alterações sugeridas pelos dados da 
aquisição normal  

   
Estado 0:             [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   D1  
N=1     B1      C1                      
         A1                                                                   [-ant] (ñ) 
N=2    [+voz](b,d) 
N=3 [dors]/(-voz) (k)                                                    D2 
       A2               B2  
N=4 [dors]/(+voz) (g)                                 B3              
N=5   [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         [+aprox](l)        D3 
                                                        B4 
                               B6            B5 
N=6 A3             [cor, +cont]/(-ant)(š,Z)C4             C3 
                              C2      
N=7 [+aprox,+cont, +dors](R)  
N=8                                                    [+aprox,-ant](¥) 
N=9          [+aprox,+cont](r)                  
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Entendendo-se que a complexidade, no modelo, deve ser vista 
como o acréscimo de traços marcados em relação ao estado zero, pode-
se postular que /l/ deveria estar em um nível mais alto, uma vez que ele 
só tem um traço marcado: [+aprox]. Além disso, não vemos 
necessidade de estar em relação hierárquica com o traço [+voz], pois no 
estado zero já existe a especificação de [+voz]/([+soante]), que é o caso 
da líquida /l/. 

 Por esse motivo,  poder-se-ia  postular o acréscimo de mais um 
caminho nos níveis iniciais, até mesmo porque outros autores, como 
Lléo (1996), Ilha (1993), demonstram  que /l/ surge muito cedo na 
aquisição. Os dados aqui analisados mostram que, de fato, /l/ aparece 
cedo, como se pode comprovar pelos inventários fonológicos dos 
informantes. Pela nova representação, a criança poderá especificar 
primeiramente qualquer um dos caminhos identificados pelo número 1. 

Uma segunda modificação proposta está na alteração de níveis 
para /R/ e /r/. Como já foi mencionado anteriormente, sabe-se que 
muitos estudos sobre o desenvolvimento normal (Hernandorena, 1990; 
Lamprecht, 1990; Rangel, 1995; Hernandorena & Lamprecht, 1997; 
Miranda, 1996) constataram a aquisição mais tardia de /r/. No sistema 
das crianças aqui analisadas, esta constatação também é verdadeira. 

Ainda em relação a /r/, é preciso afirmar que, nos dados aqui 
estudados, a ligação de /r/ com o traço aproximante não pode ser 
considerada fraca, conforme Mota (1996), visto que nenhuma das 
crianças teve /r/ sem ter /l/. 

A terceira  sugestão está na alteração de nível  para /λ/, pois este 
fonema demonstrou, nestes dados, ser de aquisição mais tardia do que 
/R/, fato este corroborado por Hernandorena, 1990; Ilha, 1993; Rangel, 
1995;Hernandorena & Lamprecht, 1997. 

Com essas alterações, o fonema /l/ passa para o nível 5 (N=5), 
com o acréscimo de mais um caminho (B3); os fonemas /š/ e /Z/ 
passam ao nível 6 (N=6); o fonema /R/ passa ao nível 7 (N=7); o 
fonema /¥/ vai para o nível 8 (N=8) e o fonema /r/ passa para o último 
nível de complexidade, o nível 9 (N=9). 

 A seguir apresentam-se os sistemas dos três informantes da 
presente pesquisa, representado de acordo  com o MICT aqui revisado. 
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REAPLICAÇÃO DO MODELO REVISADO 

 

Sistema fonológico de Tatiana 

FIGURA 7 

Representação do MICT, revisado por Rangel 

  

   
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   D1 1:9  
N=1     B1      C1                      
         A1           1:7;18              1:7                           [-ant] (ñ) 
N=2           [+voz](b,d)     1:7;18 
N=3 [dors]/(-voz) (k)                                                    D2 
       A2  1:7;25              B2  1:7;25                           1:9  
N=4 [dors]/(+voz) (g)                                 B3              
N=5   [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         [+aprox](l)        D3 
                                       2:0            B4 
        2:0                 B6             B5             1:9    2:4    C4 
N=6 A3      2:0           [cor, +cont]/(-ant)(š,Z)    2:1C3 
                              C2                      2:4                                           2:1 
N=7 [+aprox,+cont, +dors](R)  
N=8                                                       [+aprox,-ant](¥) 
N=9         [+aprox,+cont](r)                             

 



GILSENIRA DE ALCINO RANGEL 

 135 

  

Sistema fonológico de João 

FIGURA 8 

Representação do MICT, revisado por Rangel 

   

   
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   D1 2:4  
N=1           1:9   B1      C1                      
         A1                         1:6;21          2:4                       [-ant] (ñ) 
N=2    [+voz](b,d) 
N=3 [dors]/(-voz) (k)                                                    D2 
       A2  2:6              B2  2:0      2:4                 2:4 
N=4 [dors]/(+voz) (g)                                 B3              
N=5   [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         [+aprox](l)        D3 
             2:4;23          2:4;23              2:4 
                                       B6    B5            B4                  C4 
N=6 A3      2:4;23 [cor, +cont]/(-ant)(š,Z)              C3 
                              C2                      2:10                             2:6 
N=7 [+aprox,+cont, +dors](R)                2:10 
N=8       [+aprox,-ant](¥) 
N=9   [+aprox,+cont](r) 
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Sistema fonológico de Rafael 

FIGURA  9 

Representação do MICT, revisado por Rangel 

 

  

   
Estado 0: [-voc], [-aprox], [±soante], [-voz],  [+voz]/(+soante), 

[-contínuo], [cor, +ant], [lab] 
 
 
(N=Nível de complexidade)   D1  
N=1          1:10  B1      C1           2:1               
         A1                              1:9                                   [-ant] (ñ) 
N=2          [+voz](b,d)     1:9           
N=3 [dors]/(-voz) (k)                            1:9                  D2 
       A2   2:0              B2  
N=4 [dors]/(+voz) (g)             2:1               B3              
N=5   [+cont] (±voz) (f,v,s,z)         [+aprox](l)        D3 
       2:6                          B6              2:6 
                             2:6                     B4                                  2:9 
N=6 A3       2:6   [cor, +cont]/(-ant)(š,Z) C4          C3 
                              C2               B5  2:10           2:10 
N=7 [+aprox,+cont, +dors](R)  
N=8       [+aprox,-ant](¥) 
N=9   [+aprox,+cont](r) 
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CONCLUSÃO 

 
 

Esta pesquisa  buscou mostrar  a trajetória  entre um estado zero 
de aquisição da fonologia do português - S0 -  e um estágio estável - 
SE, buscando colaborar no sentido de encontrar algumas respostas para 
o  ‘Problema Lógico da Aquisição’ —  ou seja, para a descrição de 
como uma criança  pode aprender tanto sobre sua língua em tão pouco 
tempo.  

Por  este trabalho, fica claro que existem etapas a serem 
cumpridas nessa trajetória e que nada é aleatório na língua. Mostramos, 
também,  que os caminhos percorridos para alcançar o  estágio estável 
(SE) da fonologia  podem ser diferenciados para cada criança.  

Conforme Mota (1996) argumenta, através de um modelo 
implicacional de complexidade de traços é possível ver os diferentes 
caminhos percorridos pelas crianças quando da aquisição segmental do 
português e constatar as variações em suas escolhas. 

O que as opções escolhidas pelas crianças nos permitem 
constatar é que, mesmo havendo opções, há uma certa ordem de 
aquisição (em especial nos caminhos iniciais e finais) que parece  
respeitar os níveis de complexidade nos quais os sons estão 
distribuídos. 

Quanto à ordem de aquisição dentro do modelo, pôde -se 
constatar que o caminho B1 está entre os primeiros a serem percorridos 
nos três informantes. O caminho A1 é sempre a segunda opção. A 
terceira opção fica entre os caminhos A2 e B2 (Tatiana) ou A2 (Rafael)  
e B2 (João). 

É interessante observar que, nos caminhos finais,  quase não há 
variação. A quinta opção foi pelos caminhos A3/B6/C2. A sexta 
escolha feita foi pelos caminhos C3/D3. A sétima escolha foi B5/C4. 

A maior diferença constatada está mesmo na escolha do caminho 
A2 (g). No sistema de Tatiana e Rafael essa foi a 3ª opção, enquanto 
para João foi a 6ª opção. 
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Outra diferença  está na escolha do caminho B4 (š,Z). Para 
Tatiana e João constituiu a 4ª escolha, enquanto que para Rafael foi a 
5ª opção.  

Essas diferenças, o modelo é perfeitamente capaz de representar 
sem prejuízo das relações de implicações entre os traços. 

Nenhuma das crianças difere quanto aos extremos da estrutura: 
os caminhos C3/D3 aparecem como os penúltimos a serem percorridos 
e os caminhos B5/C4 como os últimos. A quarta opção feita pelas 
crianças varia bastante, mas entre os caminhos escolhidos sempre 
esteve presente o D1 (ñ). 

Outra variação bastante importante está na escolha do caminho 
B3/C1 (l). Para João, B3/C1 é a quarta opção, enquanto para Rafael é 
a primeira. Já para Tatiana esse é o segundo caminho a ser percorrido. 
Assim, parece que a liberdade de escolha se  limita  mais aos caminhos: 
A2 (g), B2 (f,v,s,z), B3/C1 (l), D1(ñ) , B4/D2 (š,Z). 

Toda essa variação mostra que a criança, como pequeno aprendiz  
da língua, pode fazer uso de diferentes estratégias de aprendizagem ou 
pode diferir nas escolhas feitas entre os caminhos permitidos pelo 
modelo representacional do seu sistema, como já havia sido constatado 
por Jakobson (1968). 

O Modelo Implicacional de Complexidade de Traços,  proposto 
por Mota (1996), não dá conta das relações de implicações existentes 
entre as líquidas [+cont]. Este fato pode ser o resultado da diferença 
encontrada quanto às relações de marcação existente entre os traços, 
uma vez que, nas crianças aqui estudadas, o traço marcado para líquidas 
[ +cont] foi o traço [coronal] e o não-marcado, o traço [dorsal] (como 
pode ser observado no quadro 1). 

 No entanto, com as alterações aqui propostas, vê-se que o 
modelo é perfeitamente adequado para explicar os fatos da aquisição 
normal. 

A vantagem da nova representação reside no fato de que, assim,  
nenhuma criança percorreu caminhos de níveis mais baixos antes de ter 
percorrido caminhos de níveis mais altos4. Dessa forma, a nova 

                                                 
4 Exceção seja feita ao /ñ/, pois  a falta de possibilidade de ocorrência tornou inviável 
a análise em termos de tempo percorrido e ordem de aquisição. Estudos que se utilizem 
de um instrumento de coleta, por certo, serão mais eficazes nesse sentido. 
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representação parece dar conta dos fatos da aquisição normal das 
crianças aqui estudadas. 

Um fato a ressaltar é que, embora uma criança tenha percorrido 
todos os caminhos, é possível que ela ainda não tenha o inventário 
fonológico completo. Veja-se o exemplo de  João que, embora tenha 
percorrido todos os caminhos,  não tem, até a idade de 3:0, o inventário 
fonológico do português completo, faltando-lhe apenas o fonema /Z/. 

Outro fato a ressaltar-se é quanto aos tipos de relações 
apresentadas pelo modelo. Entende-se que é preciso considerar dois 
tipos  de relações: verticais e horizontais. As relações verticais 
implicam que,  para a criança adquirir um segmento de nível inferior, 
no mesmo ramo, deverá ter adquirido o(s) segmento(s) de nível 
superior. Assim, para ter /λ/  (de nível inferior) deverá ter também  
/ñ/ (de nível superior). As relações horizontais implicam que cada 
ramo está em ligação direta com o ramo co-irmão, ou seja, para ter /š/ 
deverá ter também  /ñ/ (que faz parte de outro ramo). Assim, deve-se 
entender que  uma criança não poderá escolher um determinado ramo e 
simplesmente percorrê-lo até o final, pois dessa forma estaria 
quebrando várias relações de implicações entre os traços.    

Outra justificativa para a aquisição de /R/ ser anterior à de /r/ é a 
mesma dada por Miranda (1996), a qual leva em consideração a Escala 
de Soância, proposta por Bonet & Mascaró (1996). 

 
Escala de soância, proposta por Bonet & Mascaró (1996) 

Obstruinte
s 

fricativas e 
/R/ 

Nasais laterais glides e 
/r/ 

vogais 

0 1 2 3 4 5 

 

 Segundo os autores, a líquida /R/ tem um índice de soância igual 
a 1, enquanto a líquida /r/ tem um índice igual a 4 na escala de soância. 
Essa diferença seria capaz de explicar a aquisição precoce de /R/, se 
considerarmos que uma sílaba ótima deve apresentar um acréscimo 
abrupto de soância entre o onset e o núcleo, e um decréscimo do núcleo 
para a coda (Selkirk, 1982; Clements & Keyser, 1983). 
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Ficou constatado, neste trabalho, que a aquisição da fonologia 
parte de segmentos não-marcados para segmentos marcados, assim 
como as substituições ocorrem no sentido de segmentos mais marcados 
para segmentos menos marcados. 

Um fato ainda a ressaltar é a importância do estudo longitudinal 
para a descrição de como se dá o processo de aquisição. Observando-se 
as tabelas 5, 14 e 23 é possível constatar a hierarquia de segmentos 
ausentes no inventário fonológico de cada informante. Vê-se, por 
exemplo, que o fonema /r/ é o que está ausente o maior número de 
vezes, a seguir aparece o /λ/ alternando com /R / em dois sujeitos  
(S1 e S3).  

O que é interessante que se saliente é que a representação do 
modelo, com dados longitudinais, mostra claramente essas etapas e 
também a ordem de aquisição dos segmentos, o que não pode ser visto 
através das tabelas de hierarquia de sons ausentes do inventário. 

De acordo com a proposta teórica adotada aqui, poder-se-ia dizer 
que as substituições representam caminhos não percorridos no Modelo 
Implicacional. Com isso, também ficaria restringido o uso da palavra  
substituição, como bem coloca Hernandorena (1996, p. 70), uma vez 
que a criança ainda não percorreu o caminho para poder substituí-lo. 

À medida que os segmentos vão sendo especificados, o sistema 
fonológico vai aumentando significativamente e as substituições, que 
no início da aquisição eram freqüentes, passam a ser menos freqüentes 
ou inexistentes. Com isso, pode-se dizer que a aquisição segmental é, 
sim, um processo gradativo.  

Podemos compreender, a partir da postura teórica adotada aqui, 
que a aquisição consiste, então, na expansão da hierarquia de traços e, 
desse modo, no aumento de complexidade estrutural. 

Um fator a ser necessariamente levado em conta quando da 
realização de estudos que visam à descrição de aspectos fonológicos é a 
aplicação de um instrumento que contemple a produção dos sons em 
todas as posições na estrutura da sílaba e da palavra. Nesse sentido, este 
trabalho foi prejudicado, em virtude de não haver, muitas vezes (em 
especial na fala dos meninos, cujo corpus é muito menor), sequer a 
possibilidade de ocorrência dos sons. 

Seria válido, então, empreender estudos, tanto longitudinais 
como transversais, com maior número de crianças, utilizando um 
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instrumento de coleta dos dados, para que se possa comprovar, ou não, 
os resultados do presente trabalho. 

Finalizando, é importante ressaltar que a aplicação de modelos 
teóricos para o estudo da aquisição segmental é uma necessidade da 
ciência lingüística na busca de dar conta de um maior número de fatos, 
da maneira mais econômica possível. 
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Evidências acústicas sobre a fixação do 
parâmetro da coda no português brasileiro 

Ana Ruth Moresco Miranda 
UFPEL  

INTRODUÇÃO 

A pesquisa sobre a aquisição das consoantes róticas por crianças 
brasileiras, desenvolvida por Miranda (1996), apresenta uma minuciosa 
análise do processo de aquisição dos sons róticos em todas as posições 
silábicas e discute seu status fonológico no sistema do português do 
Brasil. Em relação à aquisição da rótica na posição de coda, foi 
constatado que há uma grande diferença no processo de aquisição da 
coda medial e da coda final. As crianças pesquisadas produzem 
precocemente o ‘r’ da coda final, enquanto a produção da rótica na coda 
medial só vem a ocorrer bastante tempo depois. Desse fato, surgiu a 
hipótese de um possível alongamento compensatório da vogal de 
sílabas CVC não finais de palavra como ‘porco’ e  ‘perna’, por 
exemplo. 

Esse possível alongamento da vogal, fenômeno já referido por 
Jakobson (1941/68), tem explicação clara na fonologia não-linear, 
conforme proposto por Clements & Keyser (1983), e pode evidenciar 
que o parâmetro da coda já foi fixado pela criança, embora não haja a 
realização fonética da consoante. A fim de testar a hipótese de 
alongamento, parte dos dados de Miranda (1996) receberam uma 
análise acústica, com o apoio do programa Phonédit, para verificar se 
ocorre ou não o alongamento da vogal e a conseqüente manutenção de 
posição no tier esqueletal na fala de crianças que produzem a rótica na 
coda final, mas não a produzem na posição medial. 
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A AQUISIÇÃO DAS CONSOANTES RÓTICAS 

Jakobson (1941/68), em seu estudo seminal sobre aquisição e 
perda da linguagem, mostra que, em várias línguas analisadas, a líquida 
não-lateral é a última a ser adquirida pelas crianças e, devido à sua 
complexidade, a primeira a ser perdida nos casos de afasia. 
Confirmando esse estudo, os trabalhos sobre a aquisição da fonologia 
por crianças brasileiras como os de Teixeira (1980, 1985), Yavas (1985, 
1988), Lamprecht (1990) e Hernandorena (1990) mostram que as 
consoantes líquidas são aquelas cujo domínio é mais tardio. 

O trabalho de Miranda (1996)1 oferece uma descrição metódica e 
aprofundada a respeito da aquisição das líquidas não-laterais, as 
chamadas consoantes róticas e baseia -se na idéia  de que a aquisição de 
um segmento está intrinsecamente ligada à posição ocupada por ele na 
sílaba e na palavra, ou seja, que a posição estrutural ocupada pelo 
segmento é decisiva para que o processo de aquisição fonológica possa 
ser considerado concluído.  

A sílaba teve de ser incorporada à análise, uma vez que o ‘r’ 
pode ocupar várias posições na estrutura silábica. O modelo utilizado 
para a representação da unidade silábica, baseado em Selkirk (1982), vê 
a sílaba como uma unidade lingüística com estrutura interna, entre 
cujos constituintes está estabelecida uma relação hierárquica. Segundo 
a formalização abaixo, uma estrutura do tipo CVC tem a seguinte 
representação2: 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Esse estudo tem como base dados de aquisição da linguagem de 110 crianças 
brasileiras divididas em 5 grupos etários que fazem parte do AQUIFONO, banco de 
dados da aquisição das consoantes líquidas do português, criado a partir do 
desenvolvimento da pesquisa interinstitucional As Líquidas do Português – O processo 
de aquisição e suas implicações, proposta e executada sob a coordenação de Carmen 
Hernandorena (UCPel) e Regina Lamprecht (PUCRS).  
2 O onset (O) e a rima R são dois constituintes imediatos básicos. O onset não é 
obrigatório e pode ser subdividido e a rima é constituída, necessariamente, de um pico 
de sonoridade, o  núcleo N, e de uma coda (C), que é opcional.  
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   σσ     

  (O)  R   

   N  (C)  

   
C 

 
V 

  
C 

 

  
No português, a sílaba mínima é constituída de uma vogal e a 

sílaba máxima de uma seqüência CCVCC e existem restrições quanto 
ao preenchimento dessas posições. A segunda posição de onset só pode 
ser ocupada pelas soantes /l/ e /r/; a primeira posição da coda, pelas 
soantes /r/, /l/, /N/, [j] e [w]  e pela fricativa coronal /S/. Nos casos em 
que há o preenchimento da segunda posição de coda, somente é 
licenciado o /S/. Percebe-se então que a rótica, excetuando-se o núcleo, 
pode ocupar praticamente todas as outras posições silábicas, conforme 
apresentado na distribuição, a seguir: 
 
 
Posição de Onset 
 

‘r-forte’ [R] ‘-r-fraco’ [r] 
[R]ato — 
ca[R]o ca[r]o 

    is[R]ael-en[R]olar-guel[R]a — 
— p[r]ato 

 
Posição de Coda 
 

po[R]ta ~ po[r]ta 
                                  ma[R] ~ ma[r] 

 
  
 

É importante observar que, embora o ‘r’ apresente variação na 
posição de coda, sendo produzido em algumas regiões do país como 
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brando e em outras como forte, nos dados estudados é sempre 
produzido como líquida não-lateral alveolar branda.  

Miranda (1996) mostrou que no processo de desenvolvimento 
fonológico existem diferenças significativas entre a aquisição da coda 
final e da coda medial. Abaixo, pode ser conferido um gráfico 
reproduzido do estudo recém referido. Nele, está expresso o 
comportamento de ‘r-fraco’ durante sua aquisição pelas crianças 
estudadas em cada uma das posições silábicas que essa consoante pode 
ocupar, por grupos de idade3.  

 

0
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100

G 1 G 2 G 3 G 4

Produção do 'r-fraco' por posição silábica e grupo 
de idade

coda final

onset simples

coda medial 

onset compl.

 
 

Observa-se que crianças na faixa etária de 2 anos a 2 anos e 7 
meses (G1) produzem mais róticas na posição de coda final do que na 
posição de onset, parâmetro silábico adquirido muito cedo. Já na coda 
medial, o ‘r’ só é produzido com a mesma freqüência pelas crianças 
estudadas a partir dos 3 anos e 2 meses (G3). Essa significativa 
diferença cronológica constatada entre a aquisição da coda medial e 
final pareceu ser um indício de que a posição de coda medial já estaria 
                                                 
3 O Grupo 1 (G1) engloba os dados de crianças da faixa etária dos 2 anos aos 2 anos e 7 
meses; o Grupo2 (G2), dos 2 anos e 8 meses aos 3 anos e 1 mês; o Grupo 3 (G3), dos 3 
anos e 3 meses aos 3 anos e 7 meses; o Grupo 4 (G4), dos 3 anos e 8 meses aos 3 anos e 
9 meses.  
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adquirida, embora a produção fonética do segmento rótico não fosse 
percebida. A literatura sobre a aquisição da fonologia menciona 
fenômenos semelhantes a esse. Jakobson (1941/68, p.14), refere-se a 
estudos sobre a aquisição de francês por crianças russas, nos quais há 
registro de que o ‘r’ da coda medial não é produzido, mas a posição é 
preservada através do prolongamento da vogal. Também Maia (1981), 
ao apresentar um estudo de caso, afirma que o sujeito de sua pesquisa 
produz, em um determinado estágio, uma vogal longa, ao invés do ‘r’ 
da coda.   

Esse alongamento da vogal tem explicação clara na fonologia 
não-linear. Clements & Keyser (1983) propõem a existência de uma 
camada CV, que se encontra entre a camada silábica e a camada 
segmental. Segundo os autores, a representação silábica é uma 
seqüência sonora que corresponde a uma estrutura composta por essas 
três camadas e a camada CV define as unidades primitivas de ‘timing’ 
no nível sub-silábico (op. cit., p.34). A postulação de tal camada 
possibilita que a forma fonética do segmento seja apagada sem prejuízo 
da unidade de tempo. Isso significa dizer, por exemplo, que pode surgir 
uma vogal longa quando o segmento da coda medial deixar de ser 
produzido: 
     
 ‘perna’ - /pErna/ → [pE : n´] 
 

Camada silábica   σ   σ  

        
        

Camada CV   C  V  C 
   =  

C   V 

          
Camada segmental    p  EE   r  n    ´́ 

  
  

A hipótese de que a posição de coda medial não é simplesmente 
ignorada pela criança pareceu atraente e serviu como uma motivação 
para que alguns dados fossem reanalisados para este trabalho com o 
auxílio de um programa para a análise acústica.  
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A ANÁLISE ACÚSTICA DOS DADOS DA CODA MEDIAL 

 
 Para este estudo foram retomados alguns dos dados analisados 

e descritos por Miranda (1996). A escolha das crianças obedeceu ao 
seguinte critério:  
 

PRODUZIR O ‘R’ NA CODA FINAL E NÃO PRODUZIR NA CODA 
MEDIAL. 

 
Após a escolha dos informantes, feita através da análise das 

fichas nas quais estavam contidas as transcrições fonéticas, foram 
ouvidas as fitas cassetes com as entrevistas de 8 crianças e selecionadas 
aquelas que tivessem melhor qualidade de gravação. A seguir, foram 
criados arquivos de som para Windows com extensão WAV para que 
pudessem ser processados pelo programa de fonética, o PHONÉDIT.  

O PHONÉDIT é um software à disposição de pesquisadores que 
permite a análise acústica de sinais previamente gravados. O programa 
oferece a possibilidade de que os sinais sonoros sejam transformados, 
por exemplo, em gráficos de freqüência e espectrogramas, através dos 
quais podem ser feitos diversos cálculos sobre altura, duração, 
intensidade dos sons. No estudo desenvolvido foi utilizado, como será 
demonstrado a seguir, o espectrograma de banda larga, o qual oferece 
uma melhor precisão temporal, para que pudesse ser feita a 
segmentação da palavra e a medição da duração dos sons. Os 
espectrogramas gerados pelo programa permitem representar a 
distribuição espectral de um sinal acústico em função do tempo.  

Neste estudo, serão discutidos alguns exemplos de fala de quatro 
informantes: Joel, Andrio, Gabriela e Isabel. Os dados de Isabel foram 
coletados posteriormente para este estudo e serviram para auxiliar na 
fixação de parâmetros referentes à duração dos segmentos estudados, 
no caso o  /E/ e o /ç/ de sílabas tônicas, pertencentes a sílabas CV e 
CVC. De cada uma das 3 crianças foram analisadas palavras que 
contêm o contexto desejado, isto é, uma silaba tônica CVC interna à 
palavra (basicamente as palavras  ‘perna’ e ‘porta’). 

Foram escolhidos outros itens lexicais que tivessem as mesmas 
vogais em sílabas tônicas CV dentro da palavra (cf. QUADROS 1, 2, 3 e 
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4, abaixo) para que se pudesse ter um parâmetro da duração das vogais 
que as crianças estudadas produzem. Sabe-se que existe uma variação 
da duração das vogais em função do tamanho do trato vocal. 
Normalmente as vogais produzidas por crianças são mais longas do que 
as produzidas por adultos e, dentre os adultos, as vogais produzidas por 
mulheres são mais longas do que aquelas emitidas pelos homens. Em 
decorrência disso, optou-se pela fixação do tempo médio de cada vogal 
a partir da análise de várias palavras de uma mesma criança, nas quais a 
vogal aparecesse em sílaba medial, tônica e aberta.  

Estudos fonéticos do português que tratam da duração das vogais 
em sílabas tônicas apresentam resultados que mostram que a vogal /E/ 
tende a ser um pouco mais curta do que a vogal /ç/. Os resultados da 
medição do tempo de emissão das vogais produzidas pelas crianças 
confirma, em todos os dados estudados, esses resultados. Nos quadros 
apresentados a seguir, podem-se observar as listas das palavras 
analisadas, juntamente com o tempo de duração das vogais médias 
baixas (em ms.). Consta também, em cada quadro, a idade das crianças.  
 
QUADRO 1 

ISABEL (9ANOS) 

‘perna’ [´pEr.n´] [Er]  249 ms. 
‘porta’  [´pçr.t´] [çr]  233 ms.  
‘torta’ [´tçr.t´] [çr] 214.2 ms. 
‘pote’ [´pç.tSi ] [ç] 149.6 ms. 
‘toca’ [´tçk´ ] [ç] 149.3 ms. 
‘Teca’ [´tE.k´ ] [E] 142.7 ms. 
‘seca’ – 3a p.sg.’secar’´ [´sE.k´ ] [E] 138.3 ms.  

 
Em relação a esses resultados pode-se observar que a produção 

da rima ramificada dura 100ms a mais, em média. A produção isolada 
da vogal expressa uma pequena diferença de duração entre o /E/ e o /ç/. 
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QUADRO 2 
 
ANDRIO (Idade - 3:3 (G3)) 
‘perna’  [´pEr.n´] [Er]  281.4 ms. 
‘porta’ [´pçr.t´] [ør]  251.9 ms.  
‘pode’- 3 sg. ‘poder’- pres. Ind. [´pç.dSi] [ç] 182.3 ms. 
‘bota’ [´bç.t´] [ç] 133 ms. 
‘panela’  [pa.´nE.ĺ ] [E] 137.2 ms. 
‘janela’  [Za.´nE.ĺ ] [E] 125.3 ms. 
‘vela’ [´vE.ĺ ] [E] 108.2 ms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de Freqüência  – [‘pçrt´] 
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Espectrograma – [‘pçr.t´] - [çr]  (0-1 = 251.9 ms.) 
     

Os dados desta criança, que já produz o ‘r’ da coda medial, 
servem, assim como os dados de Isabel, para reforçar as análises feitas. 
Pode-se observar que, nesse caso, a produção da rima ramificada dura 
281.4 ms. na palavra ‘perna’ e 251.9 ms. na palavra ‘porta’, já a 
produção da vogal em sílaba CV dura em média 123 ms. e 157 ms., o 
/E/ e o /ç/, respectivamente. Em conformidade com os dados 
apresentados no QUADRO 1, a diferença entre a produção da rima 
ramificada e não ramificada é de 140ms. a mais, em média.  

 
QUADRO 3 
 
GABRIELA   (Idade: 2:5 (G1)) 
‘perna’ [´pE.n´] [E]  280.6 ms. 
‘porta’ [´pç.t´] [ç]  399 ms.  
‘coca’  [´kç.k´] [ç] 204 ms. 
‘bicicleta’ [´be.kE.t´ ] [E] 174.1 ms. 
‘pedra’  [´pE. d´ ] [E] 184 ms. 
‘seca’ – 3a p.sg. ‘secar’ [´sE.k´] [E] 192.8 ms.  
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Diagrama de Freqüência– [‘pç: t́ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma  – [‘pç:.t´] - [ç:]  (0-1 = 399 ms.) 
 

Nos dados desta menina, pode-se  constatar que as vogais 
emitidas em sílabas CV são, em média, um pouco mais longas do que 
as de Isabel. É possível observar também que há, sem dúvida, um 
alongamento da vogal, tanto no caso da produção do item lexical 
‘perna’ quanto no caso de ‘porta’, uma vez que a diferença do tempo 
de produção entre as rimas CV e CVC é de aproximadamente 100ms. 
no primeiro caso e 190ms. no segundo. 
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QUADRO 4 
 
JOEL  (Idade: 2:5 (G1)) 

‘perna’  [´pE:.ń ] [E:] 239 ms. 
‘porta’ [´pçr.t´] [çr] 240.8 ms.  
‘cola’ [´kç.ĺ ] [ç] 211.4 ms. 
‘foto’ [´fç.tu ] [ç] 208.6 ms. 
‘panela’ [pa.´nE.ĺ ] [E] 208.2 ms. 
‘janela’ [Za.´nE.ĺ ] [E] 200 ms. 
‘parece’- 3a p.sg ‘parecer’ [pa.´rE.si] [E] 185 ms 
‘quero’ – 3a p. sg ‘querer’ [´sE.k´] [E] 212.9 ms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Freqüência   – [‘pE:n´] 
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Espectrograma – [‘pE:.ń ] - [E] (0-1 = 239 ms.) 
 

A primeira observação em relação aos dados desta criança é a 
de que as vogais de sílaba CV apresentam uma duração média de 200 
ms., números bastante próximos àqueles encontrados na produção de 
CVC. De qualquer modo, deve-se considerar que no caso de ‘porta’ o 
menino produz um ‘r’ quase imperceptível, somente detectado através 
da análise acústica, e a duração da rima é de 240 ms.; e, no caso de 
‘perna’, produção na qual não há indícios de consoante, a vogal tem 
uma duração equivalente àquela da rima ramificada ([E:] 239 ms. 
versus [çr] 240.8 ms.). A diferença de duração entre as vogais de sílaba 
CV e as de sílaba CVC, nos dados de Joel, é de aproximadamente 40 
ms.. Essa diferença, embora pequena, pode ser um indício de um 
alongamento que, assim como nos dados de Gabriela, evidencia a 
manutenção da posição de coda na camada temporal. 
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CONCLUSÕES 

 Os resultados desta pesquisa revelam que a análise acústica tem 
muito a acrescentar aos estudos fonológicos. A hipótese norteadora 
deste estudo, segundo a qual há aumento na duração da vogal quando a 
criança em um determinado estágio não produz a rótica da rima 
ramificada, preservando dessa forma a unidade de tempo do nível 
esqueletal, pôde ser confirmada através da análise acústica de alguns 
exemplos. As afirmações feitas não pretendem ser generalizações, uma 
vez que dizem respeito aos resultados encontrados a partir da 
investigação dos dados de poucas crianças. De qualquer maneira, são 
significativas porque expressam diferenças relativas ao tempo e às 
estratégias utilizadas pelas crianças no processo de aquisição. 
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A construção do conhecimento fonológico nos 
desvios fonológicos evolutivos 

Regina Ritter Lamprecht 
PUCRS 

 

EM QUE PODE CONSISTIR O CONHECIMENTO FONOLÓGICO? 

A Gramática Universal (GU) 

Uma das idéias que se tem atualmente sobre a aquisição da 
linguagem – e que é a posição que vou adotar aqui – é de que a criança 
nasce com determinado conhecimento lingüístico. Esse conhecimento 
está na GU, a Gramática Universal com que nascem todos os seres 
humanos. Essa Gramática contém as informações básicas, 
fundamentais, em termos de fonologia, sintaxe, morfologia e semântica. 
Interessa-nos, neste artigo, o nível fonológico, no qual se pode postular 
a existência de informações inatas sobre os traços distintivos, sobre os 
segmentos, a existência da noção inata de sílaba e da noção inata de pé 
métrico, pelo menos. Vou detalhar um pouco. 

Quanto aos traços – cito Mota (1996) que, em sua tese de 
doutorado, com base na Geometria de Traços de Clements & Hume 
(1995) e em Calabrese (1995), propõe um Modelo  Implicacional de 
Complexidade de Traços. Por esse modelo, os traços distintivos de uma 
língua são adquiridos de forma gradual, do menos complexo para o 
mais complexo (em termos da Teoria da Marcação), resultando na 
construção paulatina de todos os segmentos do sistema fonológico em 
aquisição. Rangel (1998), em sua dissertação de mestrado, confirma a 
validade desse modelo para a aquisição normal, como Mota o fizera 
para a aquisição com desvios fonológicos.  

Porém, essa aquisição gradual dos traços (e a conseqüente 
construção gradual dos segmentos da língua) não inicia da estaca zero – 
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que seria a inexistência de qualquer traço –, mas parte de um conjunto 
de traços que estão na GU. São eles: 

[-vocóide] 
[-aproximante] 
[+-soante] 
[-voz] 
[+voz]/[(+soante)] 
[-contínuo] 
[coronal, +anterior] 
[labial] 

Quanto à sílaba – pode-se mostrar que a sílaba como um 
agrupamento ordenado de segmentos da língua já pode ser identificada 
na fase bem inicial do balbucio, logo após as primeiras vocalizações de 
sons isolados. Podemos dizer que já em torno dos 6 meses  (saliento 
que falar em “idade” é perigoso porque a variabilidade individual 
dentro de parâmetros gerais é bastante grande; mas torna-se necessário 
mencionar idades aproximadas por uma questão de clareza da 
explanação)  já em torno dos 6 meses aparecem as estruturas silábicas 
universais, isto é, encontradas nas línguas do mundo, a saber: CV e V  
(por ex. [pa] e [a]). Temos aí sílabas com núcleo – a vogal – e com 
onset, ou ataque, aquela consoante que vem (opcionalmente) antes da 
vogal.  

Quanto ao pé – em torno dos 9 meses, com a reduplicação das 
sílabas CV – formando, por ex., [pápa] e [papápa] – podemos constatar 
que a criança conhece o pé métrico, isto é, a seqüência de sílabas fortes 
/ fracas ou fracas / fortes que forma a palavra e que caracteriza a 
melodia da língua do seu ambiente. 

 

O aumento da complexidade 

A partir desse determinado conhecimento lingüístico com que a 
criança nasce – aquilo que o bebê sabe desde o nascimento sobre 
fonologia – há o aumento da complexidade que leva, gradativamente, 
ao alvo-adulto a partir das evidências que a criança encontra no input a 
ela dirigido pelo grupo social em que está inserida.  



REGINA RITTER LAMPRECHT 

 161 

Parece-me necessário definir alguns termos desta última frase: 
falo em “alvo-adulto” – e evito a expressão “o padrão da sua língua”, 
ou “o padrão adulto” – porque poderiam levar à idéia de que a criança 
deve adquirir um determinado padrão, ou até a norma culta, o que 
obviamente não é o que o lingüista pensa. O alvo-adulto  é a forma, o 
uso, convencionado pelo grupo social em que a criança está inserida. 
Entendo por grupo social, em primeiro lugar, o pequeno grupo familiar 
com que o bebê convive constantemente; além desse, a família maior e 
a creche/escola; por fim, todos os usuários do dialeto do lugar, da 
região, em que a criança vive. 

Fechando esse parêntese,  volto a salientar que a ampliação 
gradativa da complexidade significa a construção do sistema fonológico 
– não de um sistema universal, mas do sistema fonológico específico 
daquela língua que constitui o alvo-adulto para a criança.  

 

Semelhanças versus diferenças individuais 

 Essa construção do sistema fonológico dá-se, em linhas gerais, 
de maneira muito semelhante para todas as crianças, e em etapas que se 
podem dizer iguais. Mas verifica-se, ao mesmo tempo, que existe 
variabilidade individual, e esta inclusive é bastante ampla. Isso é 
mostrado nos dados da tese de doutoramento de Fronza (1999), que 
descreve e compara características de 34 crianças com desenvolvimento 
fonológico normal com idade entre 1:6 e 3:0, assim como de 25 
crianças com desvios fonológicos, com idade de 3 a 13 anos. 

 Então, dentro do âmbito do que é universal em Fonologia, há o 
que é específico de cada língua; e dentro das etapas e características 
gerais do desenvolvimento fonológico – aquelas que podem ser 
encontradas em todas as crianças – há variação individual, muito clara e 
marcante.  
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Desenvolvimento normal versus desenvolvimento não-normal 

No caso da ampla maioria das crianças, o amadurecimento do 
conhecimento fonológico resulta no estabelecimento de um sistema 
condizente com o input recebido, isto é, com o alvo-adulto. Porém, há 
também aquelas crianças cujo sistema não tem o mesmo 
desenvolvimento que o da ampla maioria das crianças. A maneira como 
constroem o seu conhecimento fonológico difere – às ve zes 
substancialmente –, tanto quanto ao processo de construção, quanto em 
relação ao produto. Por isso, dizemos que essas crianças têm Desvios 
Fonológicos Evolutivos (DFE): nelas, o sistema fonológico resultante 
da construção do conhecimento é diverso do input, do alvo-adulto, e, 
portanto, inadequado em relação a esse.  

Essas diferenças entre as crianças cuja evolução é tida como 
normal e aquelas crianças cujo desenvolvimento é considerado com 
desvios podem situar-se em diferentes áreas, como as exemplificadas a 
seguir: 

O inventário fonológico – que vem a ser o conjunto de 
segmentos distintivos em uma língua – o inventário fonológico de uma 
criança com desvios pode não conter todos os segmentos permitidos 
pela língua; no caso do PB, o exemplo, muito comum, seria o das 
crianças que não têm as líquidas não-laterais em seu sistema e 
produzem [kaju] para “carro” [mamadeja] ou [mamadela] para 
“mamadeira”. Ou aquelas que não têm o /S/, e por isso produzem 
[sikala] em lugar de “xícara”. 

As restrições posicionais  – que vêm a ser as possibilidades que 
existem em uma língua para a ocorrência dos segmentos nas diferentes 
posições da sílaba (Onset, Núcleo e Coda; medial, final ou inicial; onset 
e coda simples ou complexos) – essas restrições posicionais podem ser 
aprendidas pelas crianças com desenvolvimento normal até mais ou 
menos a idade de 3:6, enquanto que uma criança com DFE talvez nunca 
consiga estabelecer todos os segmentos em todas as posições permitidas 
na sua língua. No caso do PB, temos o exemplo da fricativa /s/, que 
pode ocorrer em onset  - “sala” e “assado”- e em coda - “pista” e 
“lápis”; na aquisição com desvios, as posições de coda, sobretudo a de 
coda medial, pode não ser preenchida. Temos então [pata] em vez de 
“pasta” e [lapi] em vez de “lápis”. 
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O conjunto de estruturas silábicas  – que vem a ser as 
diferentes possibilidades de combinações de sons, de seqüências 
permitidas em uma língua – na aquisição com desvios freqüentemente 
esse conjunto não é completado pela criança; a criança fica com um 
sub-conjunto das seqüências fonotáticas permitidas na língua, não 
chegando a dominar a gama toda de possibilidades. No PB, a estrutura 
CCV – com os chamados encontros consonantais – é a última seqüência 
adquirida pelas crianças com desenvolvimento normal, e é aquela que 
muito comumente não existe no sistema fonológico das crianças com 
DFE., como em [patu] em vez de “prato” e [buza] em vez de “blusa”.  

Retomando-se as asserções apresentadas sobre crianças que 
apresentam Desvios Fonológicos Evolutivos, pode concluir-se que, 
embora a maneira como essas crianças constroem o seu conhecimento 
fonológico difira tanto quanto ao processo de construção desse 
conhecimento quanto em relação ao produto, ou seja, o sistema 
fonológico resultante, minha posição atual é que, quanto mais nos 
dedicamos ao estudo dos Desvios Fonológicos Evolutivos, mais 
verificamos que não há nada de verdadeiramente, genuinamente,  
idiossincrático nem de aleatório nas diferenças entre a aquisição 
considerada normal e aquela com DFE. As diferenças são sistemáticas e 
universais: não na forma, quando são específicas de cada língua, mas 
em sua natureza.  

A noção, hoje, é de que a diferença entre o desenvolvimento 
fonológico normal e o desenvolvimento com desvios não é de natureza 
essencial, não se afasta da língua-alvo naquilo que lhe é fundamental. 
Neste trabalho, pretendo mostrar que, embora distanciados do sistema 
adulto, os sistemas fonológicos com desvios não violam as restrições 
mais altas da língua-alvo, mas, antes, diferem do sistema-alvo por uma 
ordenação inadequada de restrições.  

Ao falar em “restrições mais altas da língua-alvo” e em 
“ordenação inadequada de restrições”, passo a utilizar a terminologia 
da Teoria da Otimidade, teoria lingüística recente cuja pertinência cada 
vez mais me parece convincente para a análise de fatos da aquisição 
fonológica, ao lado do seu poder explicativo quanto à questão do 
conhecimento fonológico.  
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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 Antes de passar para a discussão    de exemplos,   vou tentar 
(re-)definir termos fundamentais quando se fala em aquisição da 
fonologia. É necessário incluir exatamente a idéia do conhecimento que 
a criança tem sobre fonologia, mais especificamente sobre o sistema 
fonológico da sua língua. É, portanto, preciso esclarecer o uso de dois 
termos que serão empregar logo em seguida: apagamento e 
substituição. 
 

(Re-)definição de termos: Não-realização em vez de apagamento  

Diz-se que uma criança  apaga segmentos, quando apresenta 
produções fonéticas como as que aparecem exemplificadas em (1). 
(1) [ua] em lugar de “lua” 

[aza] em lugar de “casa” 
[pata] em lugar de “pasta” 

 

 Em (2) há exemplo de apagamento de sílabas. 

(2)       [tevizãw] em lugar de “televisão” 

  
No entanto, é preferível empregar o termo não-realização 

quando, na produção da criança, um ou mais segmentos não são 
realizados. Há uma diferença fundamental em denominar essa lacuna, 
esse zero que ocorre na produção da criança, de “apagamento”, como é 
tradicionalmente feito, ou denominá-la “não-realização”. O primeiro 
termo – apagamento –, que é o usual, implica que a criança apaga, 
retira algo que sabe que existe, algo que está em sua estrutura 
subjacente e que retira na estrutura de superfície; em suma, nesse termo 
há a pressuposição de que uma forma que não é produzida existe para a 
criança, ou seja, integra a sua representação subjacente. O segundo 
termo – não-realização – simplesmente refere que a criança não realiza 
um segmento, sem que haja um comprometimento quanto ao que existe 
na subjacência, isto é, se a criança “tem” ou “não  tem” determinado 
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segmento na representação fonológica que possui da língua. Prefiro esta 
segunda posição, porque, no meu entendimento, é possível que a 
criança não produza um segmento por uma de duas razões:  

a) o segmento não existe em seu sistema, a criança ainda não 
ligou à Geometria todos os traços necessários a esse determinado 
segmento e, neste caso, é impossível dizer que ela “apagou” o 
segmento;  

b) o segmento existe no sistema da criança, inclusive é produzido 
às vezes, porém há, por exemplo, restrições seqüenciais, isto é, há 
certas posições silábicas em que o segmento ainda não é produzido. 

 São comuns, tanto na aquisição com DFE como na normal, as 
não-realizações de líquidas em qualquer posição, como mostram os 
exemplos em (3). 
 

(3) roda   [‘çda]   lua  [ua]  
 carro    [kau]   pêlo  [peu]  

aranha  [a’ãña]   bolsa  [‘bosa]  
mar   [ma]   filha  [‘fí ] 
 

(Re-)definição de termos: substituição 

  Emprega-se o termo substituição quando, em lugar de um 
segmento da língua-alvo, é realizado outro segmento, como em  
 

(4) [pçla] em lugar de “bola”   [p] em lugar de /b/ 
 [tatol] em lugar de “trator”         [l] em lugar de /r/ 
 

Nesse caso não se pode falar em não-realização porque, embora 
o alvo não seja produzido, a criança demonstra saber que ele existe, 
porém não o produz, seja por dificuldades articulatórias, seqüenciais, 
perceptuais ou por dificuldades de outra natureza que no momento 
talvez ainda desconheçamos. A criança realiza, então, outro segmento 
em seu lugar, preservando, portanto, a unidade de tempo na estrutura 
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silábica e demonstrando um tipo de conhecimento diferente daquele 
evidenciado pelas não-realizações. 

 As substituições, sobretudo na aquisição normal, afetam 
somente um ou dois traços fonológicos e são simples, no sentido de 
que, conforme Clements, envolvem somente uma operação na 
geometria do segmento: um desligamento ou um espraiamento, por 
exemplo.  

São extremamente comuns as realizações de [j] por /l/, de [j] por 
/λ /, de [l] por /r/, de [l] por /R/, de [r] por /R/. Outras ocorrem mais 
raramente, como a substituição de /R/ por plosiva velar ou coronal (/R/ 
à [g]), ou a substituição de /l/ por plosiva coronal (/l/ à [d]). 

 Outra vez, como no caso de falar em não-realização, acredito 
que afirmar que houve substituição implica dizer que a criança SABE, 
tem conhecimento do segmento não produzido corretamente porque, 
para substituirmos algo, temos que ter algo a substituir! Mas qualifico e 
delimito melhor essa afirmação de que “a criança tem conhecimento do 
segmento” (e com isso talvez eu a torne mais aceitável) porque vejo 
duas possibilidades distintas de motivação para o fato de a criança 
substituir um segmento:  

a) talvez a criança saiba que existe um determinado segmento na 
palavra que está produzindo, porém, não podendo produzi-lo – por 
razões que não cabe discutir neste momento – substitui esse segmento, 
produz em seu lugar outro segmento que seja possível, realizável, para 
esta criança naquele momento do seu processo de aquisição fonológica; 

b) talvez a criança não saiba que existe um determinado 
segmento na palavra que está produzindo, porém sabe que existe um 
segmento (qualquer, ainda não identificado); não podendo produzi-lo – 
por desconhecê-lo – substitui esse segmento não identificado por outro, 
conhecido e, por essa razão, realizável por esta criança naquele 
determinado momento do seu processo de aquisição fonológica. 

 Veja-se que, em ambos os casos, há a preservação da unidade 
de tempo na estrutura silábica; o que muda, de uma possibilidade para a 
outra, é o conhecimento que a criança tem do segmento que preenche a 
posição na sílaba: no primeiro caso, há conhecimento do segmento, 
porém substituição por inexistência do segmento no inventário 
fonológico (por que ainda não construiu a geometria daquele 
segmento?); no segundo caso, não há conhecimento do segmento em si, 
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específico, mas há conhecimento das posições na estrutura da sílaba, e 
da necessidade de seu preenchimento. Em ambos os casos, fica 
demonstrado um  tipo de conhecimento diferente daquele evidenciado 
pelas não-realizações. 
 

DISCUSSÃO DE EXEMPLOS 

Passo, agora, a discutir alguns exemplos retirados de amostras de 
fala de sujeitos cuja aquisição analisei em pesquisas e trabalhos 
anteriores a este. Esses dados  mostram que existem substituições e 
não-realizações extremamente comuns, porém também existem outras 
que ocorrem com pouca freqüência.  
 

Discussão de exemplos: a aquisição fonológica normal 

 Podemos examinar as restrições seqüenciais encontradas na fala 
das crianças.  Assim, desde a fase do balbucio é universal a ocorrência 
de somente dois tipos de estrutura silábica no início do 
desenvolvimento: CV e V. Portanto, existem duas restrições de ranking 
alto, ou seja, de prioridade na fala infantil inicial: aquela que define 
como indesejável a existência de sílabas com coda, e a que restringe os 
onsets complexos (os encontros consonantais). 

 A restrição pela qual é indesejável a coda tem seu ranking 
alterado antes daquela  que restringe os onsets complexos. As pesquisas 
mostram com clareza que essa alteração não se dá ao mesmo tempo em 
todos os segmentos possíveis na coda nem nas duas posições de coda 
possíveis no Português Brasileiro (PB), a medial e a final. A coda é 
adquirida primeiro no final de palavra e depois em posição medial de 
palavra; além disso,  é adquirida mais cedo quando o segmento é uma 
lateral, depois com fricativa, e, por último, quando a coda for 
constituída por segmento não-lateral.  

Conhecendo essa ordem de aquisição da coda silábica, podemos 
inferir que a criança, no período do balbucio e no início da aquisição 
fonológica, possui mais de uma restrição quanto à existência de coda, 
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diferentemente do que foi dito acima. Aquelas que são inadequadas 
para o PB são reordenadas gradativamente pela criança de modo que, 
até no máximo os 4:0, o output da criança passa a ser adequado para o 
PB. 

Para ilustrar o conhecimento da estrutura da sílaba que uma 
criança ainda pequena já evidencia, trago o exemplo de etapas na 
aquisição do onset pelo menino G, sujeito que observei 
longitudinalmente desde o seu nascimento. No seu desenvolvimento 
fonológico, mais especificamente num momento muito curto, que foi de 
2:1 até 2:2, o onset simples em início de palavra (O I– Onset Inicial) 
era, de preferência, um onset vazio, não preenchido por nenhum 
segmento. Quando era preenchida, essa posição ficava restrita, no 
sistema desse menino, a determinada classe de segmentos – as nasais 
/m/ e /n/ e a lateral /l/ –, que eram as consoantes soantes disponíveis em 
seu inventário naquela fase. No entanto, em onset simples medial de 
palavra (O M– Onset Medial) o menino realizava todas as obstruintes 
disponíveis naquele momento em seu inventário. Vejam-se alguns 
exemplos com onset inicial  vazio:    
  
(5)  professora   [‘ola] 

 fruta  [‘uta] 
 casa  [‘aza]          
 bolacha [‘ata]  
    

Com onset inicial com soante:  

(6) banana  [‘nãnã] 
não  [nãw] 
mão  [mãw] 
bolo  [‘lolu] 
 

Com onset medial com obstruinte 

(7) chave   [‘avi] 
 suco  [‘uku] 
 bateu  [a’tew] 
 abre  [‘abi] 
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G mostra através desses exemplos, na idade de 2:1, numa 
determinada etapa do seu desenvolvimento fonológico, a existência de 
um conhecimento sofisticado do que é um sistema fonológico. Quanto 
aos segmentos, distingue entre soantes e obstruintes. Quanto à estrutura 
de sílaba, ele sabe o que é onset, sabe que o onset pode ser preenchido 
ou não, e diferencia com segurança entre onset inicial e onset medial. 
Sabe, também, que o conjunto dos fonemas de uma língua permitidos 
nas duas posições de onset não é sempre o mesmo. Esse é o caso do PB, 
no qual as soantes /̄ /, /λ / e /r/ não são permitidas em onset inicial 
(com exceção de alguns empréstimos), mas ocorrem só em onset 
medial. Para G, o mesmo ocorre em relação às obstruintes: elas são 
permitidas no interior da palavra mas não no início.  

 

Discussão de exemplos: a aquisição com Desvios Fonológicos 
Evolutivos  

As substituições, nos DFE, são basicamente as mesmas que na 
aquisição normal, porém existem diferenças possíveis na intensidade da 
aplicação e/ou na direção da mudança do valor do traço. Assim, por 
exemplo, Vaucher (1996) mostrou que há uma mudança muito mais 
freqüente do traço [contínuo] nas líquidas do que nas obstruintes, o que 
resulta em uma maior incidência de /R/ à [l] ou /r/ à [l]. Lamprecht 
(1995) mostra que a direção da mudança costuma ser de [+contínuo] 
para [-contínuo] e de [+soante] para [-soante] na aquisição normal, 
enquanto que nos DFE às vezes nos deparamos com a alteração de [-
contínuo] para [+contínuo] ou de [-soante] para [+soante]. 

São registradas ainda outras substituições, menos encontradas na 
aquisição normal.  Por exemplo, a mesma dificuldade com o traço 
[contínuo] determina que seja um pouco mais freqüente a substituição 
de /R/ ou /r/ à [g] em casos de DFE.  

Também constatamos fatos realmente pouco ou quase nunca 
encontrados na aquisição normal, como é o da  nasalização de líquidas. 
Nos dados do sujeito C., descritos e analisados em Lamprecht (1986), 
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encontramos “para” realizado como  [pama] e “galinhas” realizado 
como [kaminas]. 

Nos dados coletados sobre a aquisição com DFE, constatamos 
ainda outros exemplos interessantes de substituições governadas não só 
pelo tipo de segmento ou pela posição que este ocupa na sílaba, o que é 
mais usual: registraram-se substituições governadas pelo acento da 
sílaba em que o segmento se encontra na forma-alvo. Esse é o caso que 
encontramos na amostra de fala da menina L, com idade de10 anos, 
que, em sílabas não-acentuadas, substitui o /r/ por [j], porém em sílabas 
acentuadas não realiza o segmento, como mostram estes exemplos: 

 

(8) para       [‘paja]  
carteira   [ka’teja] 
adoro     [a’tçju]  
jacaré     [saka’E] 
nariz       [a’is] 
amarela  [ama’Eja] 
 

No sistema fonológico dessa menina há uma restrição 
inadequada em vigor, ou seja, é inaceitável no sistema dela que uma 
líquida não-lateral, um /r/, ocorra em sílaba acentuada. Por isso, a 
líquida não é realizada. Mas, quando a líquida se encontra em sílaba 
não-acentuada no sistema da sua língua, no alvo adulto, a menina tenta 
realizá-la mediante a substituição por um segmento muito semelhante, 
um glide [j]. Restrição semelhante, pode-se dizer, existe no PB: é 
aquela que declara inaceitável a ocorrência da vogal /E/ em sílaba não 
portadora de acento primário. 

Esse exemplo do sistema de L contribui para mostrar que o 
sistema fonológico da criança com DFE difere do sistema-alvo, aquele 
dos adultos da sua comunidade lingüística, mas somente por uma 
ordenação inadequada de restrições. As produções das crianças 
mostram diferenças por vezes importantes, acentuadas, mas que nada 
têm de absurdo em relação à língua -alvo. 
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 O sistema fonológico da criança com DFE é sempre um sub-
sistema da língua-alvo, no nosso caso, do PB. Como vimos através dos 
dados, a criança com DFE demonstra conhecimento: 
• de Fonologia, isto é, de que os segmentos da sua língua de input 

formam um sistema, uma rede de contrastes; 
• do sistema fonológico da sua língua, porque, embora se adeqúe só 

parcialmente a ele, não viola restrições importantes desse sistema. 
 Sabemos que o “erro” ajuda muito a ver com maior clareza 

aquilo que é normal, ajuda a compreender os fatos que acontecem todos 
os dias sob os nossos olhos e que, por isso mesmo, não ficam tão claros 
quanto àquilo que é excepcional, atípico. Por essa razão, as evidências 
que a fala das crianças com DFE  trazem sobre o seu conhecimento 
fonológico, por mostrarem caminhos diferentes daqueles da aquisição 
normal, são contribuições valiosas para o que se sabe sobre a 
construção do conhecimento fonológico. 
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Um modelo de terapia para crianças com desvios 
fonológicos: a hierarquia implicacional dos 

traços distintivos 

 

Marcia Keske-Soares 
PUCRS 

 As pesquisas envolvendo a Lingüística Aplicada, especialmente 
no que se refere à Fonologia e  Fonoaudiologia, vêm crescendo nas 
últimas décadas. A Fonologia Clínica fundamenta, e efetiva a 
intervenção fonoaudiológica baseada em preceitos lingüísticos, 
contribuindo para um melhor entendimento de aspectos teóricos, para 
avaliação e tratamento dos desvios de linguagem. 

A contribuição da lingüística determinou novas abordagens de 
tratamento, indicando a necessidade de se determinarem mudanças na 
organização cognitiva da fala, e não somente de intervir no nível 
articulatório. Reconhecendo a importância desse enfoque, o presente 
estudo interdisciplinar, procura verificar a aplicabilidade de um modelo 
de terapia fonológica de Tyler & Figurski (1994) – Modelo “ABAB-
Retirada” – que toma como base a hierarquia implicacional dos traços 
distintivos proposta por Dinnsen et al. (1990). 

 Para melhor compreender o trabalho realizado, o fonoaudiólogo 
deve ter conhecimento de alguns pressupostos teóricos, como: o que é e 
como se caracterizam os desvios fonológicos evolutivos?; quais os 
padrões normais de aquisição fonológica?; como funciona a proposta 
terapêutica de Tyler & Figurski (1994) tomando por base a hierarquia 
implicacional dos traços distintivos de Dinnsen et al. (1990)?. Esses 
fundamentos são essenciais para que a intervenção terapêutica alcance 
seus objetivos, acontecendo de forma rápida e eficaz, sendo possível 
determinar quais os padrões de erros, qual o alvo a ser trabalhado e as 
prováveis generalizações que ocorrerão, mediante reavaliações 
periódicas. 
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O QUE É E COMO SE CARACTERIZAM OS DESVIOS FONOLÓGICOS 
EVOLUTIVOS (DFE) 

 Os estudos lingüísticos determinam uma nova perspectiva na 
descrição, avaliação e tratamento dos desvios de fala. Observam-se, 
caracteristicamente, dois tipos de desvios: o fonológico, e o fonético 
(com componentes motores envolvidos na dificuldade de produção da 
fala). 

 Conforme Ingram (1989), o desvio puramente fonológico é 
constatado quando a fala da criança requer terapia e não há bases 
orgânicas conhecidas para as suas dificuldades, mas há, na verdade, um 
problema no nível da organização do sistema de sons. 

 Grunwell (1990) estabelece uma comparação entre os dois tipos 
de desvios citados acima. Define o primeiro como uma dificuldade na 
produção da fala, decorrente de uma deficiência orgânica, seja uma 
simples distorção do som produzido, ou resultante de patologias 
específicas, como por exemplo fissuras labiopalatinas e disartrias, as 
quais determinam distúrbios motores na produção da fala. Explica o 
desvio fonológico como uma desorganização, inadaptação ou 
anormalidade no sistema de sons da criança em relação ao sistema 
padrão de sua comunidade lingüística, estando ausentes quaisquer 
comprometimentos orgânicos. 

 Procurando simplificar a identificação desses desvios, Lowe 
(1996) indica que: 

"Talvez a solução mais simples seja: 
erros que mantenham distinções 
fonêmicas, a despeito de sua etiologia, 
serão considerados erros fonéticos. 
Erros que resultem em um colapso ou 
neutralização de contrastes fonêmicos 
serão considerados erros fonológicos". 
(p.120) 

 
 Grunwell (1990) apresenta algumas características que podem 

ser identificadas em crianças com DFE. Convém salientar que dentre as 
características clínicas estão: fala espontânea quase completamente 
ininteligível resultantes sobretudo de desvios consonantais; idade 
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superior a 4 anos, quando se considera que o desenvolvimento 
fonológico normal já está bastante estruturado; audição normal para a 
fala; inexistência de anormalidades anatomo-fisiológicas nos 
mecanismos de produção da fala; capacidades intelectuais adequadas 
para o desenvolvimento da linguagem falada; compreensão da 
linguagem falada apropriada à idade mental; e capacidades de 
linguagem expressiva aparentemente bem desenvolvidas em termos de 
abrangência de vocabulário. 

 A autora divide as características da linguagem falada das 
crianças que apresentam DFE em dois tipos, a saber: fonéticas e 
fonológicas. Algumas características indicadas por Grunwell (op.cit.) 
foram observadas no sistema dos sujeitos desta pesquisa. 

 Verifica-se dentre as características fonéticas uma quantidade e 
variedade restrita de segmentos fonéticos, o que restringe as 
possibilidades distribucionais; uma série restrita de combinações de 
traços fonéticos (afetando predominantemente os de ponto de 
articulação - Lowe, 1996); quantidade limitada de fricativas; 
probabilidade de  trocas surdo/sonoro; e estruturas fonotáticas das 
sílabas com tendência a serem CVCV. Quanto às características 
fonológicas, observa-se que é inadequada a interação comunicativa 
decorrente da falta de potencial contrastivo e da variabilidade nas 
realizações das palavras. Portanto, o sistema fonológico apresenta 
limitações, o que torna a fala das crianças ininteligível em maior ou 
menor grau. 

 Segundo Grunwell (1990), as crianças com DFE apresentam, 
como características evolutivas, os processos normais persistentes, ou 
seja, padrões simplificados de pronúncia que permanecem além da 
idade habitual. É comum identificar, também, alguns processos iniciais 
de simplificação ocorrendo junto a padrões de pronúncia característicos 
de estágios posteriores de desenvolvimento fonológico, o que é 
denominado, na literatura, de desencontro cronológico (Stoel-Gammon, 
1985; Lowe, 1996). Verificou-se, ainda, a preferência sistemática por 
um determinado som – especialmente os sujeitos 3 e 5 desta pesquisa – 
, em que um único fone consonantal é utilizado em substituição a uma 
grande quantidade de outros fones consonantais. 

 Stoel-Gammon & Dunn (1985) acrescentam algumas 
características que também podem ser observadas, tais como: sistemas 
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estáticos que permanecem estagnados num nível primário do 
desenvolvimento; grande variabilidade nas produções, sem melhora 
gradual; ocorrência de regras ou processos idiossincráticos que 
raramente ocorrem na fonologia normal, reduzindo muito a 
inteligibilidade. 
 

OS PADRÕES NA AQUISIÇÃO FONOLÓGICA NORMAL PARA O 
PORTUGUÊS 

  O conhecimento dos padrões normais de aquisição fonológica é 
essencial para a delimitação dos sistemas desviantes, pois, 
confrontando-se o sistema com desvios e o sistema padrão, pode-se 
identificar que substituições são produzidas pela criança e que 
contrastes estão faltando. 

 O princípio de funcionamento do sistema fonológico relaciona-
se ao conceito de função contrastiva, isto é, o sistema fonológico é um 
conjunto de unidades de sons que estão numa relação de oposição. Caso 
uma unidade seja substituída por outra, necessariamente será assinalada 
uma diferença no significado lingüístico (Grunwell, 1982; 
Hernandorena & Lamprecht, 1988). Ou seja, entre duas representações 
da realização fonética que compartilham os mesmos traços, uma 
mudança no valor do traço determinará diferença de significado. Pode-
se considerar, então, que os fonemas são distinguíveis uns dos outros 
em cada língua pela sua combinação exclusiva de traços, ou seja, pela 
especificação de traços. 

 Os traços distintivos – unidades mínimas que se unem para 
compor os sons da língua –, não só expressam as classes naturais a que 
pertencem os diferentes segmentos, mas as semelhanças e o 
afastamento entre eles, bem como as ligações possíveis. É possível 
identificar as formas e as mudanças fonológicas aceitáveis ou não. 
Expressam, também, as generalizações existentes nos diferentes 
sistemas fonológicos e são elementos apropriados para uma análise e 
descrição lingüística precisa e detalhada (Hernandorena, 1990). Diante 
disso, pode-se considerar que os traços distintivos são determinantes 
dos padrões de funcionamento da fonologia da língua. 
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 O conhecimento dos padrões de aquisição fonológica do 
português é fundamental para o entendimento dos sistemas desviantes. 
Nesta pesquisa o trabalho de Hernandorena (1990), com base na teoria 
dos traços distintivos, foi tomado como parâmetro. Essa pesquisa foi 
realizada com 134 crianças nas idades de 2:0 a 4:3, divididas em 14 
faixas etárias, com períodos de 2 meses cada uma, para estabelecer as 
etapas evolutivas da aquisição fonológica, de acordo com o modelo de 
Stevens & Keyser (1989). 

 A autora comparou, na análise contrastiva, dois parâmetros 
fonéticos – ponto e modo de articulação –, e salienta que os segmentos 
fonéticos de aquisição mais tardia são [z], [S], [Z], [R], [λ], [r]. 

 Na aquisição do sistema fonológico as crianças apresentam 
dificuldades com as fricativas e as líquidas. Por isso Hernandorena 
(1990, p.164-173) apresenta alguns subsídios importantes, identificados 
na sua pesquisa quanto ao período de estabelecimento desses segmentos 
conforme a posição na estrutura da sílaba e da palavra: 
* /s/ - é o primeiro fone contrastivo a ser adquirido entre as fricativas 
tardias e apresenta a seguinte ordem de aquisição: 
ISIP>ISDP>FSFP>FSDP; 
* /z/ - é o segundo a ser adquirido dentre as fricativas coronais, 
aparecendo em ISDP e depois em ISIP; 
* /S/ e /Z/ - alcançam um percentual de estabelecimento do segmento 
fonético às vezes após o domínio das líquidas, estando essas fricativas 
adquiridas aproximadamente aos 2:8-2:9, podendo estender-se o 
completo domínio até os 4:0 - 4:1; 
* /l/ - é estabelecido aos 2:4 e aparece em ISDP>ISIP; 
* /R/ - é adquirido aos 2:4 em ISDP>ISIP; 
* /λ/ - é adquirido aos 2:6 em ISDP; 
* /r/ - aparece mais tarde, aos 3:6 em ISDP, e no final de sílaba a 
aquisição é ainda mais tardia e ocorre primeiro em FSFP>FSDP; 
* as posições de fechamento da sílaba são as mais tardias, pois indicam 
um tipo de estrutura silábica mais complexo - CVC - , e a ordem de 
aquisição nas posições finais está indicada na seguinte seqüência: /n/-
FSDP > /s/-FSFP > /s/-FSDP > /r/-FSFP > /r/-FSDP. 

  Na análise por traços distintivos, Hernandorena (1990) 
trabalhou com dois princípios lingüísticos, o da hierarquia de traços e o 
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da interdependência de traços, identificando algumas tendências de 
substituição na aquisição da fonologia do português. 

 Hernandorena (1990) comprova a estabilidade dos traços 
primários nas substituições-padrão observadas na aquisição do sistema 
fonológico de falantes do português, sendo especificadas a motivação 
das tendências e dos traços distintivos alterados (p.193-213): 
* tendência 1 (/b/→[p]; /g/→[k]): [+ sonoro]→[- sonoro] – esta 
tendência é motivada pela intensificação do traço [- sonoro] sobre o       
[- soante] - traço primário - independentemente  do valor dos traços 
[contínuo] e [coronal]; ocorrem predominantemente em ISIP; 
* tendência 2 (/k/→[t]):                  à   -    a  co- 
 
 
ocorrência   dos   traços distintivos 
 
é a motivação para a intensificação do traço primário  [+ coronal]; 
ocorre mais em ISIP; 
* tendências 3 e 4 (/s/à[S]; /z/à[Z]; /Z/à[z]; /S/à[s]) - o traço [+ 
estridente] intensifica a co-ocorrência primária             ,tornando   
 
 
 
secundário  o valor de distintividade do traço [anterior]; ocorrem em 
ISIP e ISDP; 
* tendência 5 (/z/à[s]; /Z/à[S]) - novamente sugere a alteração do 
traço [sonoro], conforme explicações determinadas na tendência 1, 
sendo que a primeira aparece em ISIP e a segunda em ISIP e ISDP; 
* tendência 6 (/λ/à[l]; /r/à[l]) -  na primeira, aparece a alteração  no  
sentido [- anterior]à[+ anterior], em que a co-ocorrência de   
éintensificada pelo traço   
 
[+ anterior]; e na segunda a alteração [- lateral]à[+ lateral] ocorre pela 
conjunção primária         , sendo que ambas ocorrem em  
 
 
 
 

 - coronal 
 - anterior 

 - soante 
 + contínuo 
 + coronal 

 + coronal 
 + anterior 

 + soante 
 - nasal 

 - alto 
 - posterior 

+ soante 
+ contínuo 
+ coronal 
+ lateral 
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ISDP, e a segunda também em  FSFP; 
* tendência 7 (/l/à[j]; /r/à[j]) - [+ anterior]à[- anterior] e                 
[+ lateral]à[- lateral] sofrem alterações em conseqüência da co-
ocorrência de             , intensificada pela presença do traço  
 
 
[- consonantal], que ocorrem em ISDP e a segunda também em FSFP. 

 Além de caracterizar o comportamento dos traços distintivos 
em termos de tendências de substituição no desenvolvimento 
fonológico do português, quanto às faixas etárias e à p osição na 
estrutura da sílaba e da palavra, Hernandorena (1990) demonstra, ainda, 
em seu estudo, que há realmente uma hierarquia de traços, havendo 
estabilidade entre os traços primários e, inclusive, hierarquia dentre os 
mesmos: [soante] > [contínuo] > [coronal] (p.269). Considerando 
primários os traços propostos por Stevens & Keyser (1989), a autora 
faz as seguintes considerações (p.222-230): 
* o traço [soante] foi considerado extremamente estável para qualquer 
valor [+ soante]  ou [- soante]; 
* o traço [contínuo] apresentou maior estabilidade para o valor             
[- contínuo], apresentando mais alterações quando possuía valor (+); 
* o traço [coronal] sofreu alterações numa freqüência média,  
independente do valor do traço, (-) ou (+), tanto em ISIP como em 
ISDP. Nessa posição predominavam as substituições envolvendo 
fricativas, e essa variação entre os valores alterados acontece devido à 
co-ocorrência com traços secundários; 
* o traço [anterior] apresentou-se mais instável nas substituições 
envolvendo fricativas em ISDP; 
* o traço [lateral] foi o menos estável dentre os traços primários, 
predominando alterações em ISDP, durante um período mais 
prolongado, porém em percentuais baixos. 

 Hernandorena (1990), a partir de oito combinações entre os três 
traços primários, determinou o inventário inicial no processo de 
desenvolvimento fonológico do português composto pelos seguintes 
segmentos (p.241): /p/, /k/, /t/, /f/, /s/, /m/, /n/, /l/, /j/, /w/. Aos 2:0 e 2:1, 
/p/, /k/, /t/, /m/ e /n/, bem como /f/, /j/ e /w/, atingem um percentual 
superior a 85% em ISDP e ISIP, e somente /s/ e /l/ são dominados, 
respectivamente, aos 2:2 a 2:3 e 2:6 a 2:7.  

 + soante 
 + contínuo 
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 Nas substituições, a escolha do segmento substituto dá-se de 
acordo com a hierarquia de traços e a relação de interdependência entre 
eles. Isso significa que é necessário que ocorra uma combinação de 
traços hierarquicamente mais fortes, em que ambos os segmentos 
compartilhem no mínimo dois traços primários, e que estes tenham sua 
distintividade intensificada pelos traços secundários que com eles co-
ocorrem. 

 A autora ainda considera relevante na análise da aquisição 
fonológica do português que a classe das fricativas e líquidas são 
estabelecidas por último, sendo o /s/ e o /l/ as consoantes 
representativas dessas classes. Na das líquidas, a última a ser adquirida 
(3:8) em final de sílaba é o /r/ (FSDP). A das fricativas ocorre por 
último (4:0) em início de sílaba. Predominam substituições a omissões, 
sendo que em início de sílaba os fones estão sujeitos a substituições e 
no final de sílaba predominam as omissões. 
 

O MODELO ABAB-RETIRADA E A HIERARQUIA IMPLICACIONAL 
DOS TRAÇOS DISTINTIVOS  

 O enfoque fonológico que toma por base a teoria dos traços 
distintivos surge a partir da análise de traços comuns a vários 
segmentos (classes de sons). Essa análise proporciona informações 
referentes aos níveis fonético e fonológico, visto que esses dois níveis 
são integrantes dos próprios traços. A terapia, nesse caso, deve ser 
dirigida à aquisição de contrastes de traços, mostrando a rela ção que 
ocorre entre os fonemas, ou seja, a organização dos sons da fala num 
sistema e o funcionamento dentro dele. 

 O estudo de Dinnsen et al. (1990), tomado por base nesta 
pesquisa consta da observação do sistema fonológico de 40 crianças 
com desvios falantes do inglês, com idades de 3:4 a 6:8, em relação à 
natureza e variação do inventário fonético (os sons que ocorrem numa 
língua) e os limites fonotáticos (distribuição destes sons). Essas são 
duas propriedades básicas do sistema fonológico para as quais muitas 
informações descritivas estão disponíveis nos princípios que limitam a 
variação. As propriedades dos sistemas desordenados, segundo os 
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autores, foram governadas por severas restrições que produziram 
caracterizações típicas de tais sistemas, juntamente com leis 
implicacionais associadas. 

 Baseados na caracterização dos inventários fonéticos dessas 
crianças, Dinnsen et al. (1990) verificaram diversas leis implicacionais 
que determinavam as restrições sobre a natureza dos inventários 
possíveis. Essas leis são interpretadas no mesmo sentido que aquelas 
antecipadas por Jakobson, em que a ocorrência de uma distinção 
fonética específica em um inventário fonético necessariamente implica 
a ocorrência de outras distinções no mesmo inventário. Ainda, a 
presença de uma distinção característica de um nível implica a presença 
de todas as distinções características dos níveis mais simples. 

 Cinco tipos característicos de inventários foram identificados 
pelos autores a partir de um conjunto relativamente pequeno de 
distinções fonológicas, baseados no sistema de traços sugerido por 
Chomsky & Halle (1968). Os tipos de inventários aumentam em 
complexidade do nível A até o nível E pela adição cumulativa de traços 
distintivos e sons associados com essas distinções. 

 As leis implicacionais específicas propostas por Dinnsen et al. 
(1990), baseadas na caracterização típica dos inventários fonéticos das 
crianças do estudo, estão esquematizadas no Quadro 1. Esta hierarquia 
pode ser interpretada como: 

* a ocorrência de uma distinção sonora necessariamente implica 
a ocorrência de uma distinção coronal entre as obstruintes anteriores 
juntamente com a ocorrência de  nasais e glides, ou seja, para o 
estabelecimento no inventário fonético dos fonemas  /b/, /d/ e /g/, 
devem estar presentes no inventário os fonemas  /p/, /t/ e /k/,   bem 
como /m/, /n/, /ñ/, [w] e [y], essencialmente; 
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Quadro 1 - Hierarquia implicacional dos traços distintivos de Dinnsen 

et al. (1990:33) 

 

  NÍVEL  A:  [SILÁBICO] 
     [CONSONANTAL] 
     [SOANTE] 
     [CORONAL] 
  éé  
  NÍVEL  B:  [SONORO] 
  éé  
  NÍVEL  C:  [CONTÍNUO] 
     [METÁSTASE  RETARDADA] 
  éé  
  NÍVEL  D:  [NASAL] 
  éé  
  NÍVEL  E:  [ESTRIDENTE] 
     [LATERAL] 
 
 

* a ocorrência de uma obstruinte não anterior necessariamente 
implica a ocorrência de uma obstruinte anterior, mas  a ocorrência de 
nenhuma outra classe de sons implica a ocorrência de obstruintes não 
anteriores, isto é, para o aparecimento de /k/ e /g/, necessariamente 
devem estar presentes /p/, /b/, /t/ e /d/; 

* a ocorrência de fricativas ou africadas necessariamente implica 
a ocorrência prévia de uma distinção sonora, ou seja, para o 
estabelecimento dos traços [contínuo] e [metástase retardada], é 
essencial a presença anterior do traço [sonoro]; 

* a ocorrência de uma consoante líquida necessariamente implica 
a ocorrência de uma fricativa ou africada, mas para a ocorrência de uma 
distinção de estridência ou lateralidade  é fundamental a ocorrência de 
uma consoante líquida. Isso porque as fricativas ou africadas podem 
ocorrer independentemente, já  que nenhuma relação implicacional 
existe entre as fricativas e africadas. Da mesma forma, pode haver uma 
distinção estridente mas não a distinção de lateralidade e vice-versa, 
pois nenhuma relação implicacional existe entre a estridência e a 
lateralidade. 
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 Considerando-se, então, essa hierarquia implicacional, podem-
se estabelecer as projeções de aprendizagem dos traços na ampliação 
dos inventários fonéticos de crianças com severas restrições em seus 
sistemas. 

 Dinnsen et al. (1990) salientam duas abordagens terapêuticas 
comuns com base em traços distintivos. A primeira prevê a seleção dos 
alvos de tratamento baseados no que poderia ser esperado mais 
facilmente nos padrões de aprendizagem da língua. Essa abordagem 
considera que deve ser seguida uma progressão das propriedades mais 
simples, as quais são adquiridas mais cedo, para, posteriormente, 
passar-se às propriedades complexas, mais difíceis, de acordo com a 
observação dos estágios de desenvolvimento lingüístico. 

 O outro método considera que a seleção dos alvos de 
tratamento deve estar baseada no que é lingüisticamente mais 
complexo. O trabalho para a aquisição de propriedades difíceis ou 
complexas acarreta a aquisição de todas as propriedades mais simples 
ou menos complexas. 

 Tyler & Figurski (1994) caracterizaram a mudança no 
inventário fonético após o tratamento baseado na hierarquia 
implicacional de traços em crianças com 2:8 a 2:10. Os resultados 
confirmaram as hipóteses de Dinnsen et al. (1990) quanto à hierarquia 
implicacional, pois o treinamento de sons mais difíceis, que 
representam os traços distintivos para níveis mais complexos da 
hierarquia, pode facilitar a mudança ampla no sistema fonológico de 
crianças com desvios. Por outro lado, o treinamento dos sons mais 
fáceis, representando os traços distintivos para níveis menos complexos 
da hierarquia implicacional, pode não facilitar tanto a mudança 
fonológica. 

 Essa hierarquia dos traços e a sua implicação no estudo da fala 
de crianças com desordens fonológicas, aplicando-se inclusive à 
avaliação e ao tratamento dos desvios, é uma área a ser amplamente 
explorada. Esse enfoque pode ser bastante produtivo no planejamento e 
aplicação de uma terapia fonoaudiológica, considerando-se o processo 
de generalização e a rapidez no estabelecimento dos padrões 
fonológicos, bem como a determinação de novas abordagens para a 
seleção dos sons-alvo na terapia. 
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 A generalização baseada em relações implicacionais, ou seja, 
baseada em universais lingüísticos, salienta que a ocorrência de um som 
ou classe de sons em uma língua implica a ocorrência de um outro som 
ou classe de sons naquela mesma língua. Existe, pois, um membro 
marcado e um membro não-marcado, e o som marcado é considerado o 
mais difícil do par. 

 As relações implicacionais foram observada por Dinnsen & 
Elbert (1984) que treinaram a produção correta de fricativas e as 
crianças produziram corretamente as plosivas, enquanto que outras 
crianças que receberam o treinamento a partir das plosivas não 
utilizaram corretamente as fricativas. Esses resultados mostraram que 
treinando a classe de sons marcados (fricativas), facilita-se a aquisição 
da classe não-marcada (plosivas). Por isso, parece que, ensinando-se o 
membro mais difícil ou marcado, está sendo auxiliada a aquisição do 
não marcado. O contrário não é verdadeiro, pois, ensinando-se sons 
mais fáceis, não se facilita a generalização a sons mais difíceis ou 
marcados. Isso possibilita a identificação de quais sons facilitam a 
generalização. No entanto, deve-se estar alerta, segundo Elbert & 
Gierut (1986), para o fato de que ela não ocorre naturalmente, 
necessitando, por isso, ser planejada e trabalhada como parte do 
processo terapêutico. 

 O estudo da hierarquia dos traços e sua aplicabilidade na 
intervenção terapêutica pode ser favorável para estabelecer, portanto, o 
prognóstico de mudanças fonéticas e fonológicas, que favorecerão a 
reorganização do sistema desviante, favorecendo a melhora na 
inteligibilidade da fala das crianças com DFE. 
 

MATERIAL E MÉTODO 

 A presente pesquisa compôs-se de um corpus de cinco sujeitos, 
três meninas e dois meninos, cuja idade, no início deste trabalho, era de 
6:3, 5:4, 5:1, e 5:1 e 4:11, respectivamente. 

 As crianças foram submetidas à avaliação fonoaudiológica e a 
exames complementares, com as avaliações neurológica, 
otorrinolaringológica e audiológica, para o diagnóstico específico de 
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DFE. Na avaliação fonoaudiológica foram realizadas a anamnese, 
avaliação da linguagem compreensiva e expressiva, avaliação do 
sistema sensório-motor-oral (órgãos fonoarticulatórios e funções 
neurovegetativas), avaliação psicomotora, avaliação da discriminação 
auditiva e a avaliação fonológica. 

 Na escolha dos sujeitos considerou-se, como critério 
fundamental, não apresentarem alterações significativas nessas 
avaliações, à exceção da avaliação fonológica.  Esta revelou desordens 
de fala em nível fonológico e o inventário fonético reduzido, com 
comprometimento significativo da inteligibilidade da fala. Era esperado 
que os sujeitos selecionados apresentassem as características clínicas 
citadas por Grunwell (1990). 

  A avaliação fonológica foi realizada com base na proposta de 
Yavas, Hernandorena & Lamprecht (1991) que consta da aplicação do 
instrumento de Avaliação Fonológica da Criança, constituída de cinco 
desenhos temáticos (“zoológico”, “sala”, “banheiro”, “cozinha” e  
“veículos”), acrescido do “circo” elaborado por Hernandorena & 
Lamprecht para o projeto de pesquisa "As líquidas do português: o 
processo de aquisição e  suas implicações". 

 Ao aplicar o referido instrumento estimulou-se a eliciação de 
125 palavras, oportunizando a produção, através de nomeação 
espontânea, das consoantes do português, com o objetivo de obter uma 
representação equilibrada do sistema fonológico alvo. Solicitava-se à 
criança que contasse uma história a respeito das figuras do instrumento 
ou que nomeasse espontaneamente os objetos constantes nos desenhos. 

 Esta avaliação sucedeu-se durante todo o processo terapêutico e 
estava  acompanhada de amostras da fala espontânea gravadas durante 
uma sessão de brincadeira livre, as quais eram somadas aos dados de 
fala coletados a partir do referido instrumento. A avaliação foi aplicada 
antes do início do tratamento específico (coleta inicial dos dados de 
fala), e nos períodos de retirada (provas de generalização). Considerou-
se que, dessa maneira, a amostra lingüística seria mais fiel em relação 
às reais capacidades lingüísticas da criança.  

 Durante as sessões de coleta, os dados de fala  foram gravados 
num gravador portátil Sony TCM-81. Após o término das mesmas, os 
dados foram transcritos mediante transcrição fonética ampla, com 
utilização de software específico do Projeto de Pesquisa "A linguagem 
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da criança com desvios fonológicos - estabelecimento de um Banco de 
Dados" do CEAAL/PUCRS, coordenado pela Profª. Dr. Regina Ritter 
Lamprecht. 

 Após a transcrição fonética, utilizou-se para a descrição e 
análise lingüística dos dados de fala do corpus desta pesquisa a 
metodologia bidimensional proposta por Hernandorena (1988), com o 
objetivo de estudar os aspectos fonológicos atuantes na fala com 
desvios desses sujeitos. Essa metodologia desenvolve-se em duas 
etapas: primeiro a análise contrastiva e, posteriormente, a análise por 
traços distintivos, descritas em Yavas, Hernandorena & Lamprecht 
(1991). 

 Os resultados das análises acima descritas serviram como base 
para, primeiramente, verificar o nível em que se encontrava cada 
criança na proposta da hierarquia implicacional de traços fonéticos de 
Dinnsen et al. (1990) e, a seguir, determinar o som-alvo e as palavras-
alvo que mais se adequavam ao nível hie rárquico determinado para ser 
trabalhado na terapia. 

  A metodologia utilizada foi replicada de Tyler & Figurski 
(1994), caracterizada como “ABAB - Retirada” e Provas Múltiplas. 
Seguindo a proposta, para cada sujeito da pesquisa foi delimitado o 
alvo de tratamento, conforme o nível que fora determinado na 
hierarquia implicacional. Três sujeitos (os sujeitos 1, 2 e 3) foram 
tratados levando-se em conta uma distinção de nível mais complexo na 
hierarquia, enquanto que os outros dois (os sujeitos 4 e 5) foram 
tratados em um nível imediatamente sucessivo na hierarquia, estando 
expostos a uma distinção de nível menos complexo na hierarquia. 

 A aplicação desse modelo de terapia teve início com a coleta 
inicial dos dados de fala (A1). A intervenção terapêutica seguiu-se com 
o primeiro Ciclo de Tratamento (B1), com duração de 
aproximadamente cinco semanas (nove sessões), sendo realizadas duas 
sessões semanais de terapia fonoaudiológica, com duração de 45 min. 
cada. A seguir, houve o Período de Retirada (A2), que consta de um 
intervalo para a realização de provas planejadas com duração 
aproximada de três semanas, ou seja, cinco sessões, sem intervenção 
direta sobre os sons escolhidos como alvo. Nesse período foram 
aplicadas provas de generalização e coletadas amostras da fala 
espontânea da criança. 
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 Um segundo Ciclo de Tratamento (B2), com duração de cinco 
semanas, foi realizado, seguido, finalmente, de outro Período de 
Retirada (A3), com duração de duas semanas. Este período foi incluído 
para a avaliação dos resultados finais do processo terapêutico, ou seja, 
para medir a generalização subseqüente ao tratamento. 

 Nos sujeitos 1 e 5 foi possível realizar um terceiro Ciclo de 
Tratamento (B3), com mais cinco semanas de intervenção, e duas 
semanas do Período de Retirada (A4). 

 Uma última coleta de dados, ou seja, uma avaliação final foi 
realizada após um intervalo de aproximadamente dois meses de férias, 
com amostra de fala espontânea e a prova de generalização. Esta nova 
avaliação serviu como parâmetro para análise dos progressos da criança 
durante um período sem intervenção direta da terapeuta, em que novas  
generalizações podem surgir. 

 As Provas Múltiplas incluem duas medidas separadas de 
desempenho: a prova de generalização (PG), realizada durante o 
Período de Retirada, e a prova alvo básica (PAB), constante nos Ciclos 
de Tratamento. 

  A PG foi realizada mediante a aplicação do instrumento de 
Avaliação Fonológica da Criança, já descrito, e a amostra da fala 
espontânea foi coletada e gravada no intervalo entre uma PG e outra, 
durante o Período de Retirada. Na coleta inicial dos dados esta prova 
foi administrada, antes do início do tratamento. Novamente foi aplicada 
no início do Período de Retirada, seguida ao término de cada Ciclo de 
Tratamento e, também, no final deste período, isto é, antes do início do 
próximo Ciclo. 

 Os dados relativos ao Período de Retirada eram analisados e 
forneciam evidências de generalização dos traços trabalhados nas 
sessões, a partir do som-alvo trabalhado, aos sons não-treinados, 
conseqüentemente, aos traços não-treinados da hierarquia. 

 A PAB foi aplicada com o objetivo de avaliar o progresso do 
som-alvo durante a intervenção terapêutica. Esta avaliação foi realizada 
no início, meio e fim de cada ciclo de tratamento. Esta prova consta de 
seis palavras desenháveis, contendo o som-alvo selecionado em 
diferentes posições na estrutura da sílaba e da palavra, as quais eram 
praticadas durante o Ciclo de Tratamento. As palavras e os sons-alvos a 
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serem trabalhados eram modificados para o segundo Ciclo de 
Tratamento, de acordo com os progressos da criança. 

No início do Ciclo de Tratamento as palavras na PAB eram 
apresentadas à criança na forma de imitação retardada, em que a 
investigadora comentava sobre uma ilustração ou contava uma história 
e, então, fazia perguntas como "O que é isto?"; ou colocava sentenças 
para que a criança completasse utilizando as palavras-alvo, priorizando 
a criatividade na proposição de situações para que as palavras-alvo 
fossem eliciadas, na tentativa de que produzisse de forma correta os 
sons-alvo nessas palavras. No final do Ciclo procurava-se fazer 
prevalecerem na PAB produções espontâneas das palavras-alvo, a partir 
de atividades lúdicas, como: jogos, brinquedos, livros infantis. 

Considerando-se, então, a seqüência a ser respeitada nas sessões 
do Ciclo de Tratamento e no Período de Retirada e as provas contidas 
em cada um deles, pode-se resumir o processo terapêutico dos sujeitos 
deste estudo conforme o quadro 2. 
 

Quadro 2 – Organização esquemática das sessões realizadas durante o 
processo terapêutico com os sujeitos desta pesquisa 
 

COLETA  
 

 

INICIAL DOS  Sessão 1 èPROVA DE GENERALIZAÇÃO * Fala espontânea *  
DADOS DE Sessão 2 èPROVA DE GENERALIZAÇÃO * Instrumento *  
FALA (A1)   
êê    
 

Sessão 1 
èPROVA ALVO BÁSICA 1 - imitação retardada 

 Sessão 2 * Sessão Terapêutica 1 
 Sessão 3 * Sessão Terapêutica 2 

1º CICLO DE Sessão 4 * Sessão Terapêutica 3 
TRATAMENTO Sessão 5 èPROVA ALVO BÁSICA 2 – menor imitação 

(B1) Sessão 6 * Sessão Terapêutica 4 
 Sessão 7 * Sessão Terapêutica 5 
 Sessão 8 * Sessão Terapêutica 6 
 Sessão 9  èPROVA ALVO BÁSICA 3 – sem imitação 
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êê    
 Sessão 1 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 1 

PERÍODO Sessão 2 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 1 
DE RETIRADA Sessão 3 * Amostras de fala espontânea 

(A2) Sessão 4 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 2 
 Sessão 5 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 2 
êê    
 Sessão 1 èPROVA ALVO BÁSICA 4 – imitação retardada 
 Sessão 2 * Sessão Terapêutica 7 
 Sessão 3 * Sessão Terapêutica 8 

2º CICLO DE Sessão 4 * Sessão Terapêutica 9 
TRATAMENTO Sessão 5 èPROVA ALVO BÁSICA 5 – menor imitação 

(B2) Sessão 6 * Sessão Terapêutica 10 
 Sessão 7 * Sessão Terapêutica 11 
 Sessão 8 * Sessão Terapêutica 12 
 Sessão 9 èPROVA ALVO BÁSICA 6 – sem imitação 
êê    
 Sessão 1 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 3 

PERÍODO DE Sessão 2 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 3 
RETIRADA Sessão 3 * Amostras da fala espontânea 

(A3) Sessão 4 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 4 
 Sessão 5 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 4 
ê 

 
 

  
Sessão 1 

èPROVA ALVO BÁSICA 7 – imitação retardada 

 Sessão 2 * Sessão Terapêutica 13 
 Sessão 3 * Sessão Terapêutica 14 

3º CICLO DE Sessão 4 * Sessão Terapêutica 15 
TRATAMENTO Sessão 5 èPROVA ALVO BÁSICA 8 – menor imitação 

(B3) Sessão 6 * Sessão Terapêutica 16 
Sujeitos 1 e 5 Sessão 7 * Sessão Terapêutica 17 

 Sessão 8 * Sessão Terapêutica 18 
 Sessão 9 èPROVA ALVO BÁSICA 9 – sem imitação 
ê 
 
 

  

 Sessão 1 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 5 
PERÍODO Sessão 2 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 5 

DE RETIRADA Sessão 3 * Amostras de fala espontânea 
(A4) Sessão 4 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 6 

Sujeitos 1 e 5 Sessão 5 * PROVA DE GENERALIZAÇÃO – 6 
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ê   
REAVALIAÇÃO   
DOS DADOS DE Sessão 1 èPROVA DE GENERALIZAÇÃO * Fala espontânea *  

FALA  Sessão 2 èPROVA DE GENERALIZAÇÃO * Instrumento *  
– PÓS-FÉRIAS –    

(A5)   

 

A sessão terapêutica foi estruturada com base na proposta de 
Tyler & Figurski (1994), levando em conta os aspectos citados por 
Hodson & Paden (1983), descritos por Mota (1990). 

A atividade inicial e final de cada sessão de terapia, o 
“Bombardeio Auditivo”,  consistiu na estimulação para a prática de 
produção do som-alvo a ser adquirido, cuja atividade se caracteriza 
como uma fonte de estimulação auditiva e visual da produção correta 
do fone-alvo. Esse procedimento constava de uma lista de 
aproximadamente 15-20 palavras identificáveis pela criança, as quais 
devem ser lidas pela terapeuta no início e no final de cada sessão. A 
criança simplesmente observa e escuta as produções da terapeuta, pois 
não há necessidade de repetição. 

Durante o Ciclo de Tratamento eram selecionadas seis palavras-
alvo e o trabalho era realizado mediante pistas auditivas, táteis e visuais 
para a produção correta do fone-alvo. Quando da aquisição do som-
alvo, o terapeuta gradativamente diminuía as produções por imitação, 
valorizando a produção espontânea da criança. As pistas devem ser 
retiradas aos poucos, propiciando independência à criança nas 
produções de fala, para que ela mesma passe a monitorizar-se em suas 
eliciações. 

Os procedimentos de tratamento iniciavam, durante o Ciclo, pela 
associação do som-alvo com um objeto ou figura, possibilitando a 
produção isolada do fone-alvo. Após a criança ter sido bem sucedida, as 
atividades envolvendo o som-alvo em posição inicial (ISIP e ISDP) 
foram introduzidos na sessão. As palavras selecionadas para a prática 
de produção eram trabalhadas na sessão mediante atividades de pintura, 
recorte e colagem, jogos, brinquedos, histórias narradas, livros infantis. 

A ênfase principal das sessões estava na eliciação de palavras 
corretas contendo o som-alvo nas mais diversas posições. Os 
procedimentos de terapia focalizaram diretamente a produção e 
percepção do som-alvo, sem contrastes entre sons. Observou-se, 

 



MARCIA KESKE-SOARES 

 191 

também, a estrutura silábica simples das palavras de produção, sendo 
fundamentalmente do tipo CV.  Foi considerado essencial o controle do 
ambiente fonético para facilitar a produção correta do som-alvo 
principalmente nas palavras-alvo. Isto significa que não foram 
utilizadas palavras que contivessem outros sons que a criança tivesse 
dificuldade de produzir. 

A avaliação dos progressos da criança em relação à produção do 
alvo era realizada durante o Ciclo de Tratamento nas PAB, por isso, 
considerou-se que, havendo produção correta de 50% ou mais das 
palavras-alvo daquele Ciclo, um novo alvo poderia ser introduzido no 
próximo Ciclo.  Caso ocorra um percentual menor que 50%, o próximo 
Ciclo deve conter o mesmo som-alvo, com palavras alvo diferentes. 

Os pais participavam integralmente do processo terapêutico, pois 
eram orientados a trabalhar em casa, diariamente, com as palavras-alvo 
e ler para as crianças a lista de palavras do bombardeio auditivo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Análise dos resultados obtidos 

 A proposta desta pesquisa foi analisar o inventário fonético e o 
sistema de fones contrastivos das cinco crianças com desvios 
fonológicos para verificar o nível em que se encontravam a partir da 
hierarquia implicacional de Dinnsen et al. (1990). Após, realizou-se 
tratamento seguindo o modelo de Tyler & Figurski (1994), buscando o 
treinamento de níveis mais complexos da hierarquia para estabelecer os 
níveis menos complexos através da generalização, ou trabalhar um 
nível imediatamente posterior, menos complexo, para verificar se os 
mais complexos também seriam adquiridos. Levando-se em conta as 
particularidades do tratamento de cada sujeito, eles serão apresentados 
e discutidos individualmente. 
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Sujeito 1 (S1) 

O S1, na coleta inicial dos dados, possuía um inventário fonético 
restrito, composto por plosivas, nasais, glides, as fricativas labiais e a 
dento-alveolar /s/, bem como as africadas. Estavam ausentes as demais 
fricativas e as líquidas.  

Demonstrou prejuízos em relação ao sistema de fones 
contrastivos, predominando a substituição das fricativas pelas plosivas, 
e das fricativas palato-alveolares pelas plosivas dento-alveolares, 
envolvendo a alteração dos traços [contínuo] e [anterior], [alto] e 
[estridente]. As fricativas eram também substituídas pelas africadas, às 
vezes, determinando a presença de alteração do traço [metástase 
retardada] com valor marcado   [+ metástase retardada] e, ainda, dos 
traços [contínuo], [anterior] e [alto]. As líquidas eram, na sua maioria, 
apagadas ou substituídas pelo glide [j], o que alterava os traços 
[consonantal], [lateral], [anterior], [alto] e [posterior]. Pela análise por 
traços distintivos, realizada durante a coleta inicial dos dados, o sujeito 
demonstrou grande dificuldade principalmente com a co-ocorrência dos 
traços              ,e ausência da distinção de traço [lateral]. 
  

As análises realizadas indicaram que o sujeito apresentava um 
inventário fonético de nível C, conforme a hierarquia proposta por 
Dinnsen et al. (1990). A intervenção foi realizada para estabelecer a 
distinção de nível mais complexo, que seria o nível D, com a distinção 
de traço [nasal], e num segundo momento, o nível E, pela distinção de 
traço [lateral], respectivamente, a partir dos sons-alvo /l/ e /R/. Este 
sujeito obteve êxito, sendo que no final do período de tratamento estava 
estabelecida a distinção de traço [lateral] - nível E - , identificada pela 
presença da líquida não-lateral /R/, composta pelo traço [lateral] com 
valor negativo (-), distinta da líquida lateral /l/, com valor marcado (+). 

Pode-se analisar, a partir dos traços que constituem o fonema /l/, 
treinado primeiro, a predisposição para o estabelecimento, no sistema 
do sujeito, do traço [lateral] como primário, quando há co-ocorrência de
         . 
 

  

 

 + soante 
 + coronal 
 + lateral 

 + contínuo 
 - anterior 
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Pelo princípio da interdependência dos traços e o processo de 
intensificação da capacidade distintiva de um traço primário pela sua 
co-ocorrência com um traço secundário, comentados por Hernandorena 
(1990), é possível determinar algumas evidências em relação à 
generalização dos traços trabalhados a sons não-treinados.  
 As produções envolvendo a co-ocorrência dos traços   +cont   
                 +ant 
                 +cor 
 
presentes   no alvo de tratamento foram, também, intensificadas, e 
determinaram a generalização dos traços ensinados a sons não 
treinados, com o aparecimento de outros sons no inventário fonético do 
sujeito, como o /z/, /š/ e /Z/, bem como a distinção de traço [nasal], a 
partir da ocorrência dos traços          .   Conforme delimitou 
 
 
 
Hernandorena  (1990), a  co-ocorrência desses traços é intensificada 
pelo traço [+ anterior] que resulta na substituição /λ/→[l] (tendência 6), 
identificada no sistema de fones contrastivos desse sujeito após o 
segundo ciclo de tratamento. Esse ciclo envolveu uma etapa 
intermediária de aquisição do /λ/, que, sem ter sido treinado, ocorreu 
durante o Período de Retirada (A3) nas PG 5 e 6. 

 O segundo alvo de tratamento utilizado tinha o objetivo de 
estabelecer a distinção mais complexa de nível E da hierarquia, a 
distinção de traço [lateral], estabelecendo a distinção também do traço 
com valor marcado [+ lateral], já trabalhado, e o traço não-marcado      
[- lateral]. 

 As generalizações que ocorreram no sistema fonológico do S1 
em relação aos traços trabalhados demonstram as relações 
implicacionais que o trabalho com um nível mais complexo da 
hierarquia pode determinar no aperfeiçoamento dos níveis menos 
complexos. Verifica-se que os traços       estabeleceram  
 
 
a presença dos fonemas que compõem os níveis menos complexos.  
Observa-se, também, que o trabalho com a líquida não-lateral /R/ 

 + soante 
 - nasal 
 + lateral 

 

 

 + contínuo 
 - anterior 
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propiciou o estabelecimento contrastivo da líquida lateral /l/, tratada no 
primeiro ciclo, portanto a distinção de traço [lateral]. 

 A distinção de estridência, salientada como nível E da 
hierarquia de Dinnsen et al. (1990), foi estabelecida no português antes 
da distinção de traço [lateral], pois, conforme Hernandorena (1988), 
trata-se de um traço considerado mais estável em termos de 
substituições em DFE. Considerando-se os níveis menos complexos 
que estabelecem a distinção de traços [contínuo] e [metástase 
retardada], nesses níveis a distinção de traço [estridente] é intensificada. 

 Verificou-se que, na coleta inicial dos dados, a preferência 
deste sujeito era pela co-ocorrência dos traços               devido  

 
 
 

à própria dificuldade com a   co-ocorrência de           .  
 

Mas no processo terapêutico verificou-se a generalização do traço 
[contínuo] a fonemas não trabalhados, o que caracterizou a presença 
das fricativas /z/, /S/ e /Z/. Foram, por isso, estabelecidas a co-
ocorrência dos traços                    . Entretanto, apareceram, em   
 
relação às fricativas, as substituições-padrão indicadas em 
Hernandorena (1990)   - tendência 4 -   ,   em que o traço           [+ 
estridente] intensifica a co-ocorrência primária              ,      
 
 
 
tornando secundária a distintividade   de  traço [anterior]. 

 

 

 

Sujeito 2 (S2) 

O S2 apresentou um inventário fonético inicial composto por 
plosivas, nasais, glides, as fricativas labiais e dento-alveolares, as 

 - soante 
 + contínuo 
 + coronal 

 - contínuo 
 + estridente 

 + contínuo           
 + estridente 

 + contínuo 
 + estridente 
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africadas e as líquidas laterais. Nesse caso observou-se que o sujeito 
apresentava distinção de traço [nasal], nível D da hierarquia, na  
distinção dos traços    + soante       em relação à presença das líquidas  
                        + nasal 
            - lateral 
laterais, /l/ e /λ/, com a co-ocorrência dos traços distintivos                              
         .  Determinou-se   que   o   nível      mais   complexo  a  ser 
 

 
trabalhado seria o E, a partir do fonema /R/ que, sendo foneticamente 
identificado como fricativa, estabeleceria  a co-ocorrência dos traços
     . Por outro lado, fonologicamente funcionando como  
 
uma líquida, determinaria a distinção de traço [lateral]. 
 Diante das generalizações dos traços a fonemas não tratados, 
pode-se determinar que a co-ocorrência dos traços distintivos               
 
possibilitou a aquisição das fricativas /S/ e /Z/, que também 
compartilham os mesmos traços. 

 Durante o processo de tratamento foi observado que as 
tendências 3 e 4, identificadas por Hernandorena (1990), foram um 
processo intermediário no estabelecimento das  fricativas  palato-
alveolares,  pois  o  trabalho  com  o  traço  [contínuo]  possibilitou a 
co-ocorrência  primária      e,  conseqüentemente,    
 

 

o traço [+ estridente] que,  segundo  a  autora,    também intensifica 
essa conjunção primária. Por isso, verificaram-se alterações envolvendo 
os traços [anterior] e [alto], principalmente, visto que foi observado 
serem os mais instáveis em relação às substituições envolvendo as 
fricativas. 

 No trabalho terapêutico verificou-se que o S2 estabeleceu 
adequadamente as relações implicacionais, bem como expandiu 
significativamente o seu inventário fonético, tanto que iniciou a 
aquisição do fonema /r/ em FSFP, posição mais favorável na aquisição 

 - soante 
 + contínuo 
 + coronal 

 

 + soante 
 - nasal 
 + lateral 

 + contínuo 
 - anterior 

 + contínuo 
 - anterior 
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normal, determinando a generalização dos traços treinados, e a 
distinção de traço [lateral]. Este fato caracterizou, em termos de 
aquisição, a tendência 6 especificada por Hernandorena (1990), em que 
a alteração do traço [lateral] no sentido (-)à(+) ocorre pela conjunção 
primária dos traços distintivos                       + soante     . 
                              + contínuo 

           + coronal 
           + lateral 
 

Sujeito 3 (S3) 

 O S3 apresentava um inventário fonético composto por 
plosivas, nasais, glides, as fricativas labiais e a velar, as africadas e as 
líquidas. Estavam ausentes as fricativas dental-alveolar e palato-
alveolar. Os Ss 2 e 3, apresentaram, em comparação com o S1, um 
inventário fonético mais amplo. Entretanto,  a dificuldade com a co-
ocorrência primária dos traços             e, além disso, com o  
 
 
traço [+estridente],  determinava a  ausência  das fricativas /s/, /z/, /S/ e 
/Z/. 

 Verificou-se, para o S3, a ausência da distinção de estridência, 
pois, conforme Hernandorena (1990),  o traço [+ estridente] intensifica 
a  distintividade  dos  traços            em relação às co- 

 
 
ocorrências                                    e                                     .         Porém 
 
dificulta a distinção entre os  diferentes tipos de consoantes que  
apresentam  a co-ocorrência     . 
 
        
 

 Aparece essa dificuldade no sistema de fones contrastivos do S3 
mediante a presença de substituições envolvendo as fricativas, em que 
ocorria /s/à[tS], /S/à[tS], /Z/à[dZ].  O traço [- contínuo] é também 
intensificado pelo traço [- estridente], por isso ocorrem as substituições 

 + contínuo 
 + coronal 

 - contínuo 
 + coronal 

 + contínuo 
 - coronal 

 + contínuo 
 + coronal 
 + estridente 

 

  

 - soante 
 + contínuo 
 + coronal 
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das fricativas pelas plosivas. Para consolidar os aspectos observados 
nas substituições envolvendo as fricativas, salienta-se que a co- 
ocorrência dos traços distintivos         + contínuo        torna  
             + coronal 
             + estridente 
secundário o valor do traço [anterior]. 

As alterações encontradas no sistema deste sujeito estavam, 
também, relacionadas ao traço [sonoro], cuja tendência                         
[+ sonoro]à [- sonoro], segundo Hernandorena (1990), é motivada 
pela presença do traço [- soante]. A autora salienta que o traço              
[- sonoro] intensifica o traço [- soante], independentemente do valor 
dos traços [contínuo] e [coronal]. A co-ocorrência dos traços distintivos                 
-                     -  soante                    estabelecida a  partir do som-alvo  
          + contínuo 
          + coronal 
          + estridente 
utilizado no processo terapêutico, o /Z/, possibilitou a distinção de nível 
E da hierarquia, bem como favoreceu as relações implicacionais, pois 
houve generalização aos sons não trabalhados, que compartilhavam os 
mesmos traços (/s/, /z/, /S/). 

 Verifica-se que foi efetivo o estabelecimento da co-ocorrência 
dos traços distintivos                   .  Conforme foi salientado  
 

 

anteriormente,  a presença do traço   [- sonoro], associado a essa 
conjugação preferencial, é determinada pela intensificação do                
[- soante], que possibilitou a conseqüente aquisição do /S/. Porém, a 
generalização dessa co-ocorrência aos fonemas /s/ e /z/ passa ainda pelo 
processo de estabelecimento, com maior incidência de ocorrências 
corretas em ISIP, depois em ISDP e, no caso do /s/, ainda ausente em 
FSDP e FSFP. 
 Pode-se concluir, pela observação dos resultados obtidos no 
tratamento desses três sujeitos - 1, 2 e 3 - , utilizando-se o trabalho com 
os níveis mais complexos da hierarquia, que todos eles acrescentaram 
sons em seus inventários fonéticos. A esse fato soma-se a generalização 
que efetivamente ocorreu, a partir das relações implicacionais 

 - soante 
 + contínuo 
 + coronal 
 + estridente 
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estabelecidas entre os traços distintivos presentes no som-alvo treinado, 
de nível mais complexo, aos sons não trabalhados, de níveis menos 
complexos da hierarquia. 

 

 

Sujeito 4 (S4) 

 Os sujeitos 4 e 5 foram submetidos a tratamento tendo como 
alvo traços representando níveis menos complexos da hierarquia , para 
verificar se haveria o estabelecimento de níveis mais complexos. 

 O S4 apresentava em seu inventário fonético nasais, glides, 
fricativas e líquidas, e, dentre as plosivas, ausência somente da plosiva 
velar sonora, o /g/. Este fato identifica a dificuldade com o traço 
[sonoro], tendência 1 e 5, identificada por Hernandorena (1990), a qual 
é motivada pela intensificação do traço [- sonoro] sobre o            
[- soante]. 

 No caso da ausência do fonema /g/, salienta-se uma tendência à 
co-ocorrência dos traços distintivos      , tendência 2 proposta  
 
por Hernandorena (1990), que, apesar de ser considerado um inventário 
de nível E da hierarquia, apresenta dificuldades específicas de níveis 
menos complexos, como o contraste de sonoridade (nível B) e a 
distinção de ponto de articulação. 

 A tendência 2 é ainda significativa no sistema deste sujeito pela 
co-ocorrência dos traços                , que contribuem para  
 
 
intensificar o traço [+ coronal]. Na conjugação dos traços distintivos       
   ,o traço [anterior] é secundário, e por isso sua alteração  
 
 
na substituição não é significativa. A substituição /R/à[r], evidenciada 
no sistema deste sujeito, ocorre pelo mesmo motivo especificado nessa 
tendência. 
 

 + coronal 
 + anterior 

 - alto 
 - posterior 

 + coronal 
 + anterior 
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 A tendência 6 é identificada nas substituições /λ/à[l], em que 
o traço [anterior] aparece alterado no sentido (-)à(+) , pois o traço [+ 
anterior] tende a intensificar a co-ocorrência de                     .  A  
 
 
substituição /r/à[l] altera o traço [lateral] no sentido (+) à(-), devido à 
co-ocorrência primária dos traços       + soante     . 
             + contínuo 
             + coronal 
             + lateral 

 Diante dessas considerações, o objetivo no tratamento foi 
estabelecer a distinção de traço [sonoro], nível B da hierarquia. Para 
tanto, considerou-se que o trabalho realizado envolvendo o nível menos 
complexo, efetivamente estabeleceu a distinção de nível B, com a co-
ocorrência dos traços distintivos    . Percebeu-se a    
 

 

 
 
significativa aquisição desses traços, bem como foi observada uma 
diminuição na ocorrência de substituições envolvendo esses traços. 
 O sistema contrastivo deste sujeito na PG3 indica que grande 
parte das substituições que ainda ocorriam envolviam a distinção de 
traço [lateral], nível E da hierarquia , que não foi favorecida devido ao 
trabalho ter sido realizado para a distinção de um nível menos 
complexo. 
 

 

Sujeito 5 (S 5) 

 O S5 demonstrou um inventário fonético muito restrito, 
composto de plosivas - exceto o /t/ - , nasais, glides e as fricativas 
labiais e dento-alveolares. Estavam ausentes as demais fricativas, as 
africadas e as líquidas. 

 Observou-se um inventário de nível C, pela ausência do traço 
[metástase retardada]. Identifica-se, também, dificuldade com o valor 

 - anterior 
 - coronal 
 + alto 
 + posterior 
 + sonoro 

 + soante 
 - nasal 
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distintivo do traço [contínuo], pois a ausência das fricativas palato-
alveolares determina a dificuldade com a co-ocorrência primária dos  
traços   -  soante         . 
  + contínuo 
  + coronal 
 

Estabelecendo-se o nível C para tratamento, um nível menos 
complexo, trabalhou-se com o /dZ/, para estabelecer a co-ocorrência 
dos traços    .   O traço[+ sonoro] presente  
 
 
 
 
 
 
no som-alvo facilitaria a aquisição do par cognato [- sonoro]. As 
distinções de nível D e E, [nasal] e [lateral] não foram tratadas 
inicialmente, por isso, nos dois primeiros ciclos não houve melhora 
nesses níveis. 

 Este sujeito foi submetido a três ciclos de tratamento; por isso, 
no terceiro ciclo foi trabalhada a distinção de traço [nasal], a partir da 
líquida lateral /l/. Pode-se verificar que houveram progressos em 
relação aos traços treinados, a partir dos alvos /J/ e /l/. Percebe-se que a 
distinção de traço [metástase retardada] ocorreu a princípio nas sessões 
de tratamento, nas PAB, não sendo realizada no período de retirada, 
durante as PG 1 e 2, que envolvem amostras da fala espontânea, e foi 
sendo gradualmente estabelecida no segundo ciclo de tratamento. 
Identificou-se aqui uma grande dificuldade deste sujeito em realizar a 
generalização dos sons ensinados em palavras à conversação 
espontânea. 

 Considerando-se o estudo de Elbert et al. (1990), a 
generalização à fala espontânea continua após o tratamento, inclusive. 
No caso deste sujeito, o que se pode verificar é que foi um processo 
mais lento que o dos demais mas também evoluiu consideravelmente. 
Em relação à distinção de traço [nasal] obs ervou-se o mesmo processo 
de estabelecimento dos traços, sendo melhor produzidos no período de 
tratamento direto sobre o som-alvo do que no período de retirada. 

 - contínuo 
+met.retard. 
 - anterior 
 + coronal 
 + alto 
 - posterior 
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 Quanto às relações implicacionais verificou-se que o tratamento 
dos níveis menos complexos, C e D, não facilitou o estabelecimento de 
níveis mais complexos, a distinção de traço [lateral], pois não 
apareceram as líquidas não-laterais, /r/ e /R/, nem a líquida lateral /λ/. 
Para haver a distinção de traço [lateral] é necessário, conforme Dinnsen 
et al. (1990), que estejam presentes no inventário as líquidas [+ lateral], 
o /l/ e [- lateral], o /r/.  

 Apareceram no inventário fonético deste sujeito a plosiva /t/, 
identificando a co-ocorrência dos traços             .  A tendência  
 
 
 
1, identificada por Hernandorena (1990) em relação à substituição 
/k/à[t], ocorre no sistema deste sujeito como /t/à[k], sendo que há 
preferência pela co-ocorrência de           .  . 
 

 

 

Segundo  a  autora,  o traço   [+ posterior] intensifica os traços            
[- coronal] e [- anterior]. Por isso, a utilização do traço   [- posterior] 
favoreceu e intensificou a ocorrência do traço [+ coronal] para a 
aquisição do /t/, bem como para diminuir a ocorrência de substituições 
envolvendo os fonemas posteriores. 

 A aquisição das fricativas /S/ e /Z/ refere-se à distinção de traço 
[contínuo],  que começou a salientar-se após o trabalho com o /l/, pois 
foi favorecida a co-ocorrência primária dos traços                                  .
                

 
 

 
Em relação às fricativas, observa-se que a fricativa velar /R/ não foi 
estabelecida no inventário fonético, pois trata-se de uma líquida, 
fonologicamente, e envolve a distinção [lateral], que não foi trabalhada 
durante este período, o que não possibilitou a generalização a este nível 
mais complexo da hierarquia. 

 - soante 
 - contínuo 
 + coronal 
  

 + soante 
 + contínuo 
 + coronal 
 + lateral 

 - soante 
 - contínuo 
 - coronal 
 - anterior 
 + posterior 
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 Conforme verificado o traço [metástase retardada] foi 
estabelecido determinando a co-ocorrência  de       ,   
 
 
 
 
com  a  aquisição  de   /dZ/,   envolvendo  o  traço [+ sonoro] e, por 
conseqüência, da presença do par cognato [- sonoro], cujo traço 
intensifica o traço [- soante], já comentado anteriormente. 

 Em se tratando de um sistema bastante complexo, pode-se 
considerar que o êxito alcançado na ampliação do inventário fonético a 
partir do trabalho com a hierarquia implicacional dos traços distintivos 
foi significativo para este sujeito, pois a diminuição do número de sons 
atingidos nas substituições envolvendo os traços distintivos mostrou-se 
expressiva. 

 Diante dos resultados obtidos no tratamento dos Ss 4 e 5, 
verifica-se que houve, também, ampliação do inventário fonético, mas 
constata-se que os níveis mais complexos da hierarquia não foram 
adquiridos. Por isso, enfatizam-se as relações implicacionais entre os 
traços distintivos. 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Nesta pesquisa o objetivo foi expandir o inventário fonético e o 
sistema fonológico de crianças com DFE tomando por base a hierarquia 
implicacional dos traços distintivos. Evidenciou-se, quanto a isso, um 
expressivo progresso por parte dos sujeitos após o tratamento, 
obviamente cada um com suas particularidades individuais, de acordo 
com o inventário inicial e com o nível estabelecido na hierarquia 
implicacional. 

 Segundo Stoel-Gammon & Dunn (1985), uma das 
características das crianças com DFE é apresentar um inventário 
fonético incompleto em relação ao considerado padrão. Essas autoras 
fizeram comparação dos inventários fonéticos de 25 crianças com 
desordens fonológicas nas idades de 2:7 a 8:0 e verificaram que 

 - soante 
 - contínuo 
 + coronal 
 + met.retard. 
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plosivas, nasais e fricativas eram produzidas mais freqüentemente, não 
se incluindo a classe das líquidas. 

 Tyler, Edwards & Saxman (1987) trabalharam com quatro 
crianças com DFE nas idades de 2:11, 3:8, 4:1 e 4:11, as quais 
possuíam inventários fonéticos semelhantes, estando ausentes algumas 
fricativas e africadas, como /S/, /Z/, /tS/ e /dZ/, e as líquidas /l/ e /r/. Nos 
sujeitos da presente pesquisa predominavam, também, restrições no 
inventário fonético de fricativas, principalmente /S/ e /Z/, e das líquidas. 

 Hernandorena (1988) demonstra em seu trabalho com sete 
sujeitos que apresentavam desvios fonológicos que a disponibilidade 
fonética não implica a disponibilidade fonológica, indicando, ainda, que 
as dificuldades no emprego fonológico eram daqueles fonemas que 
apresentaram mais problemas na produção. Segundo ela, "se uma 
criança não apresentar o inventário fonético padrão, precisa completá-
lo para desenvolver seu sistema fonológico" (p. 158). 

 Para o propósito deste trabalho, verificou-se ser essa assertiva 
verdadeira, pois a restrição no inventário fonético dos sujeitos desta 
pesquisa determinou, também, limitações na combinação dos traços 
fonéticos para a produção de classes de sons, como as fricativas e as 
líquidas, as mais atingidas no inventário desses sujeitos, excetuando-se 
o S 4. 

 Da mesma forma, as dificuldades com as possibilidades 
distribucionais, em termos de estruturas fonotáticas das sílabas, são 
evidentes, pois as crianças tendem a preferir a estrutura CVCV, 
verificando-se, principalmente, redução dos encontros consonantais. Ou 
seja, as formas silábicas CV e CVC são preferidas. Esta preferência é 
citada em diversos estudos, como Stoel-Gammon & Dunn (1985), 
Grunwell (1990) e salientada em termos de aquisição normal 
(Lamprecht, 1990). Esta foi uma característica marcante dos sujeitos da 
pesquisa, pois os encontros consonantais não eram produzidos 
corretamente antes do processo terapêutico. O S3 foi o único que 
iniciou a produção correta dos encontros no segundo ciclo de 
tratamento, após ter completado seu inventário fonético.  

 Grunwell (1981) salienta que seqüências de consoantes, como, 
por exemplo, os encontros consonantais, raramente são produzidas por 
crianças com sistemas ininteligíveis. Crianças um pouco mais 
inteligíveis produzem alguns encontros consonantais. 

   

 



CRIANÇAS COM DESVIOS FONOLÓGICOS 

 204 

 Em conseqüência dessas limitações, os sistemas fonológicos 
dos sujeitos desta pesquisa, antes do processo terapêutico, 
apresentaram-se com importantes restrições, caracterizados como 
bastante ininteligíveis – diferentes do padrão adulto –, o que é 
determinado pela dificuldade que possuem em estabelecer os contrastes 
adequados. 

 Verificou-se, nos sujeitos desta pesquisa, que a predominância 
das alterações dos traços distintivos ocorre em relação aos traços 
[contínuo], [anterior], [alto] e [estridente], mostrando-se mais estáveis 
os traços [soante], [silábico], [nasal], o que confirma os achados de 
Hernandorena (1990). 

 O trabalho de Hernandorena (1988) sobre crianças com DFE 
possibilitou o estabelecimento de uma hierarquia de traços do modelo 
de Chomsky & Halle , apresentando como mais estáveis os traços 
[silábico], [nasal], [contínuo], [soante], seguidos do [posterior], 
[estridente] e [consonantal], e como menos estáveis foram identificados 
os traços [lateral], [sonoro], [coronal] e [anterior]. 

 Evidenciou-se, no entanto, que o traço [contínuo], considerado 
mais estável para o português – conforme Lamprecht (1986) – mostrou-
se, nas crianças desta pesquisa, bastante alterado. Verifica-se isso pela 
grande incidência do processo de plosivização no sistema fonológico 
destas crianças antes do processo terapêutico. Considera-se, então, que, 
havendo restrições no inventário fonético em relação a essas 
obstruintes, as fricativas que possuem o traço com valor marcado         
[+ contínuo] eram freqüentemente substituídas pelas plosivas ou 
africadas que apresentam o traço com valor não-marcado [- contínuo]. 

 Os sujeitos demonstraram, após o tratamento, uma significativa 
diminuição na produção de substituições alterando os traços distintivos, 
evidenciando isso principalmente nos traços [contínuo] e [estridente]. 
No entanto, os traços [anterior] e [alto] apresentavam, ainda, grande 
incidência, visto que são os mais instáveis, segundo Hernandorena 
(1988, 1990). 

 O S2 demonstrou uma eficiente diminuição das alterações 
envolvendo os traços distintivos, permanecendo alterado somente o 
traço [lateral], devido à substituição de uma líquida não-lateral por uma 
lateral, portanto, no sentido [- lateral]→[+ lateral]. Verifica-se que o 
estabelecimento dos contrastes foi realmente efetivo. 
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 O S5, por outro lado, apresentava um sistema bastante 
complexo, com a ocorrência de substituições envolvendo diversos 
traços, inclusive alguns considerados mais estáveis, como [soante] e 
[nasal]. Por isso, nota-se um crescente domínio dos contrastes a partir 
da diminuição do número de fonemas atingidos pelas substituições, e, 
após o período de tratamento, a eliminação de algumas alterações 
envolvendo traços, como o [soante], [sonoro], [estridente]. 
 

CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos neste trabalho confirmam a importância e 
a validade da aplicação da terapia com base fonológica para crianças 
com desvios fonológicos evolutivos. Especificamente a teoria dos 
traços distintivos empregada nesta pesquisa (Dinnsen et al., 1990) 
mostrou-se relevante quando se considera uma hierarquia implicacional 
entre os traços e uma interdependência entre os mesmos para a 
avaliação e tratamento de crianças falantes do português com DFE. 

 A proposta terapêutica de Tyler & Figurski (1994) foi eficaz, 
trazendo resultados notáveis na ampliação do sistema fonológico dos 
sujeitos desta pesquisa. Num período de tratamento de 
aproximadamente 4 a 5 meses (na maioria dois ciclos de terapia, à 
exceção dos sujeitos 1 e 5, que tiveram 3 ciclos), os sujeitos incluíram 
sons em seus inventários fonéticos e aumentaram, com isso, as 
possibilidades distribucionais na exploração do potencial contrastivo, 
isto é, adicionaram combinações em termos de traços fonéticos. Isto 
confirma as afirmações de Hernandorena (1988) de que a presença de 
disponibilidade fonética não necessariamente implica organização 
fonológica; no entanto, um inventário fonético padrão é imprescindível 
para o desenvolvimento do sistema fonológico do sujeito. 

 Todos os inventários fonéticos dos sujeitos desta pesquisa 
mudaram após o tratamento pelo acréscimo de diversos sons. As 
mudanças que ocorreram foram, também, compatíveis com as 
características típicas determinadas pela hierarquia implicacional 
proposta por Dinnsen et al. (1990), ou seja, para haver a distinção de 
um nível mais complexo é necessária a presença da distinção de nível 
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menos complexo. O trabalho com a distinção de um nível mais 
complexo acarretou, nas crianças desta pesquisa, a aquisição de 
distinções menos complexas (intermediárias) sem tratamento direto. No 
entanto, o tratamento de um nível menos complexo não facilitou 
mudanças envolvendo níveis mais complexos da hierarquia (Keske, 
1996). 

 Esse fato confirma a natureza implicacional dos princípios que 
governam a variação transversal apresentada por Dinnsen et al. (1990), 
pois estes princípios limitam a variação dos inventários a cinco tipos 
característicos (nível A a E), distintos entre si, mas implicacionalmente 
relacionados. As únicas mudanças possíveis são as que resultarão em 
um dos cinco tipos de inventários fonéticos. Por isso, esta 
implicacionalidade, tendo sido confirmada, fornece subsídios para 
pesquisa experimental em crianças falantes do português. 

 Os sujeitos demonstraram uma expansão rápida e eficiente do 
inventário fonético a partir do trabalho terapêutico, considerando-se os 
níveis determinados por Dinnsen et al. (1990), o que resultou numa 
melhora da inteligibilidade da fala. Por isso, as mudanças no sistema 
fonológico de crianças com DFE devem ser direcionadas de acordo 
com o grau e o tipo de generalizações que se quer obter. Ou seja, pode-
se determinar o alvo de tratamento para estabelecer a generalização a 
outros sons ou distinções não tratadas diretamente, ou para um nível 
imediatamente seguinte àquele em que se encontra o sistema do sujeito.  

 A proposta teórica baseada na hierarquia dos traços distintivos 
possibilitou o estabelecimento de prioridades na seqüência de sons a 
serem ensinados a crianças com DFE, e, fundamentalmente, 
importantes generalizações obtidas a partir de poucos sons treinados. 
Isto foi observado na determinação de um traço de nível mais complexo 
para a obtenção de generalização a sons não treinados que 
compartilhavam os mesmos traços, como, por exemplo, o S1, que a 
partir do tratamento com os níveis D e E da hierarquia, trabalhados os 
sons-alvo /l/ e /R/, acrescentou em seu inventário fonético as fricativas 
/z/, /S/ e /Z/ e a líquida /λ/, sem tratamento direto desses sons. 

 Elbert et al. (1990) determinaram que a generalização para a 
fala espontânea fica um tanto aquém das mudanças obtidas durante o 
tratamento direto com os sons-alvo a serem adquiridos. Essa afirmação 
confirma os achados desta pesquisa, em que os sujeitos demonstraram 
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utilização dos sons de maneira adequada durante as sessões terapêuticas 
mas, na maioria das vezes, a generalização para a fala espontânea, 
obtida durante os Períodos de Retirada nas PG, ocorria seguindo o 
tratamento, porém com desempenho atrasado. Reafirma-se, com isso, a 
relevância do conhecimento da diferença entre os resultados obtidos 
durante o processo terapêutico e as possíveis generalizações para a fala 
espontânea, para as quais a criança necessita, às vezes, de um tempo 
maior para aplicar o que foi acrescentado, pela terapia, em seu sistema 
lingüístico. 

 O pequeno número de sujeitos que compõem a amostra desta 
pesquisa restringe a ampliação das afirmações em relação às 
dificuldades e aos progressos da população em geral. Por isso, 
pesquisas envolvendo um maior número de sujeitos, que utilizem o 
mesmo modelo de terapia aqui empregado são fundamentais para 
permitir conclusões mais seguras, bem como a delimitação da validade 
e aplicabilidade desse método às crianças falantes do português.  

 Para a fonoaudiologia é fundamental, também, a observação 
dos aspectos emocionais, cognitivos e sociais que envolvem a criança 
durante o processo terapêutico. O terapeuta não deve descuidar desses 
fatores, que são indispensáveis para o bom andamento da dinâmica 
terapêutica. Ressalta-se este aspecto devido à importância verificada, 
nesta pesquisa, da participação familiar para a motivação da criança no 
trabalho desenvolvido, como também no acompanhamento fora da sala 
de terapia (Keske, 1996) 

 Considera-se relevante, neste trabalho, a comprovação da 
importância de o fonoaudiólogo conhecer o sistema fonológico da 
criança com DFE, de prever, a partir da análise do sistema da criança, 
do modelo terapêutico aplicado e do som-alvo selecionado, quais as 
mudanças que podem e devem ocorrer. 
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O Processo de Aquisição de LE: O caso das 
vogais frontais arredondadas do Francês 

Cíntia da C. Alcântara 
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INTRODUÇÃO 

 
 O presente trabalho tem o objetivo de descrever e analisar 
o processo de aquisição das vogais frontais arredondadas do francês por 
falantes nativos do português. A motivação desse estudo decorre da 
observação da pesquisadora, enquanto professora de língua francesa, 
referentemente à dificuldade encontrada por alunos brasileiros no que 
concerne à realização e ao emprego dessas vogais que não integram o 
sistema fonológico de sua língua materna. Os dados foram coletados 
com alunos de quatro níveis de estudo de língua francesa, a partir da 
leitura de textos autênticos em idioma francês, e sua análise foi 
submetida a um tratamento estatístico pelo uso do programa 
computacional VARBRUL. Segundo Alcântara (1998), os resultados 
apontam para o condicionamento do contexto lingüístico na aquisição 
das vogais frontais arredondadas do francês, tanto do contexto 
fonológico precedente como do seguinte às vogais foco de análise. 
Também mostrou-se significativa a variável extralingüística relativa aos 
níveis de estudo da língua estrangeira. Além dessa análise estatística, 
fez-se também o estudo dos dados com base na Teoria da Marcação, 
proposta por Calabrese (1995), a qual defende, dentre outros aspectos e 
princípios, haver estratégias que reparam configurações complexas de 
traços distintivos que compõem os segmentos de diferentes línguas, 
durante o processo de aquisição de uma língua estrangeira e da 
construção do conhecimento fonológico desse sistema lingüístico. 
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O SISTEMA VOCÁLICO DO FRANCÊS: VOGAIS ORAIS 

O sistema de vogais do francês é composto de doze 
fonemas, os quais estão distribuídos em quatro graus de abertura. Essa 
classificação quanto ao número de fonemas é chamada por alguns de 
conservadora, pois mantém as oposições a seguir: 

 
(1) Sistema vocálico do francês: 
                                             Anteriores                              Posteriores 
                           não-arredondadas    arredondadas          arredondadas 
altas                              i                            y                               u 
médias-altas                 e                            ø                               o 
médias-baixas              ε                             œ                              ç 
baixas                           a                            ´                               A  

                                                                                  (Grevisse, 1993: 42) 

Contudo, pode-se  também classificar o sistema vocálico 
oral do francês como é mostrado em (2), seguindo uma tendência 
inovadora, que registra dez fonemas, excluindo /́ / e /A/ do sistema e 
dando-lhes  “status”  de variantes alofônicas. 

 
(2) Sistema vocálico do francês: 
                                             Anteriores                              Posteriores 
                          não-arredondadas     arredondadas          arredondadas 
altas                             i                             y                                  u 
médias-altas                e                             ø                                  o 
médias-baixas             ε                              œ                                 ç 
baixa                            a  

                                                                    (Wioland & Pagel, 1991: 26)  

  

       Esse último vai ser utilizado como base para a análise 
proposta no presente trabalho.  
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De acordo com sua duração,  as vogais podem ser longas 
ou breves, o que não   implica uma distinção fonológica, seja em 
francês, seja em português (Wetzels, 1992, 1997).1  

Segundo Grevisse (1993), em francês, a duração das vogais 
é determinada de acordo com o tipo de consoante seguinte; 
relativamente às vogais tônicas, estas são longas diante de consoantes 
contínuas sonoras [v], [z], [Z], [R] (não seguida por outra consoante), 

conforme mostram os exemplos: sève ['sε :v], grise ['gri:z], rouge 
['Ru::Z], car ['ka:R], mas porte ['pçRt]. 

As oposições em francês [a]/ [A], [ç]/ [o], [œ]/ [ø], 
segundo Grevisse (1993), são oposições  de timbre, que podem ser 
acompanhadas de uma diferença de alongamento, a segunda vogal 
sendo geralmente mais alongada do que a primeira: patte ['pat], pâte 
['pA:t]. 

O e tradicionalmente chamado de mudo, e cuja 
representação se faz através do schwa: [´], possui duas características: 
quanto a seu timbre, considera-se geralmente que é intermediário entre 
[œ] e [ø], por isso ser representado, logo a seguir, como o arquifonema 
[E]; outro fato é o de que, em certos contextos, o e mudo está sujeito a 
desaparecimento (apagamento). Contudo, a qualificação de mudo é 
pouco exata, pois este e não desaparece jamais, foneticamente, em 
palavras como grEdin, brEbis. Quaisquer formas por que ele seja 
designado não são satisfatórias: e caduco ou instável, e  arredondado, e 
surdo, e inacentuado. A mais usada continua a ser e mudo.  Contudo, os 
lingüistas discutem se este e permanece ou não um fonema, posto que, 
no médio francês, ele desapareceu depois de vogal, e, no século XVII, 
depois de consoante. 

Em francês, o arredondamento versus o não-
arredondamento das vogais [-post] tem caráter distintivo, em 

                                                 
1 Apesar de a duração não ser fonológica em francês, Grevisse 

(1993:35) registra que em muitas regiões (Wallonie, Lorraine, Bourgogne, 
Normandie) a vogal é alongada para evitar homofonias. Exemplos: ami [Ami], 
amie [Ami:]; da mesma forma bout [bu], boue [bu:]; bu [by], bue [by:]; armé 
[Arme], armée [Arme:]. 
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contraposição ao português, o qual, segundo Mattoso Câmara, não se 
utiliza desse traço, que acompanha ou não unicamente o fato de  a 
vogal ser posteriorizada ou anteriorizada. 

A diferença substancial entre o sistema vocálico do 
português e o do francês é a presença, nesse último, de vogais frontais 
arredondadas, o que tem implicações no processo de sua aquisição por 
falantes nativos de português. 

Ressalta-se que a grande complexidade dessas vogais é 
confirmada em Maddieson (1984). Nessa obra,  o autor analisa 317 
línguas do mundo e faz um levantamento dos seus respectivos sistemas 
vocálicos, identificando que 94% delas possuem vogais frontais não-
arredondadas, restando, assim, para as vogais frontais arredondadas,  
somente um percentual de 6% de freqüência nas línguas. Tal dado é de 
extrema importância, visto mostrar o quão incomuns e complexas são 
as vogais frontais arredondadas, foco deste estudo. 
 

BREVE HISTÓRICO SOBRE A NOÇÃO DE  ‘MARCAÇÃO’ 

Ao longo da história da fonologia, caracterizar o que é 
possível e natural nos sistemas de sons tem sido uma tarefa a que se 
consagram estudiosos de diferentes escolas e concepções.  
                     A noção primeira de  ‘marcação’, de que se tem notícia, é 
originária da Escola de Praga, que a define como uma propriedade 
específica de uma língua particular, e cuja proposição se fez necessária 
a fim de indicar o elemento marcado de uma oposição, isto é, aquele 
que contém a propriedade extra. Um exemplo de segmentos marcados 
são as vogais frontais arredondadas e, de segmentos não-marcados, as 
vogais frontais não-arredondadas. 
                    Segundo Jakobson (1968 [1941]), em seu estudo de 
inventários fonológicos, há leis implicacionais de cunho universal que 
regem a seleção dos fonemas das línguas; a principal delas caracteriza-
se por estipular que a presença de segmento marcado em um sistema 
sempre implica a presença de sua contraparte não-marcada, em função 
de a presença de um segmento não-marcado não envolver custo algum, 
ao passo que segmentos marcados sempre aumentam a complexidade 
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de um sistema. Assim sendo, a ocorrência de vogais frontais 
arredondadas em um inventário subjacente, por exemplo, pressupõe a 
existência de segmentos vocálicos anteriores não-arredondados.   

Quanto à teoria da marcação de Chomsky & Halle (1968), 
esta tem suas raízes na fonologia da Escola de Praga; no entanto, para 
os fonólogos gerativistas, apesar de esse conceito universal 
corresponder, em um primeiro momento, à ‘marcação natural’ dos 
estudiosos praguenses, os diversos critérios em que se baseia são inatos 
e universais. A marcação não é mais tratada como uma propriedade das 
fonologias das línguas, individualmente consideradas, mas é parte de 
uma teoria fonológica geral, que visa captar as generalizações 
lingüisticamente significativas, caracterizadoras dos sistemas de sons. 
Como explica Hyman (1975), o suporte para esse entendimento deriva 
dos universais em aquisição da linguagem, das tipologias lingüísticas e 
da mudança lingüística. Assim, diz-se que os sons não-marcados são, 
geralmente, adquiridos pelas crianças mais cedo do que os sons 
marcados. Também, os sons não-marcados são, geralmente, mais 
freqüentes nos inventários de sons das línguas e, na mudança 
lingüística, há a tendência de os sons marcados serem mudados para os 
não-marcados. Para tanto, Chomsky & Halle (1968) introduziram, na 
teoria, as chamadas  ‘convenções de marcação’,  responsáveis pela 
avaliação do  ‘conteúdo intrínseco’  dos traços. Essas convenções de 
marcação estipulam que a marcação de traços depende do ambiente em 
que esses traços ocorrem, ou seja, o valor de marcação de um traço 
depende da coocorrência deste traço com outro (s). Chomsky & Halle  
(1968: 404-407) formularam 39 tentativas de convenções de marcação, 
referindo, por exemplo, os vários pontos de articulação, os modos de 
articulação, a nasalidade, o arredondamento, entre outros traços e suas 
possíveis combinações. 
 

UMA  TEORIA DA MARCAÇÃO BASEADA EM RESTRIÇÕES E 
PROCEDIMENTOS DE SIMPLIFICAÇÃO  

         A teoria proposta por Calabrese (1995) está baseada na 
noção de complexidade fonológica. Os segmentos são conjuntos de 
traços distintivos; logo, um traço, isoladamente, não pode ser 



O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LE 

 216 

considerado marcado ou não-marcado. A coocorrência de determinados 
traços é que vai determinar a marcação ou não de um traço. 
 Alguns sons da fala contêm mais traços marcados que 
outros. Por exemplo, a vogal [a], encontrada tanto no sistema 
fonológico do francês quanto do português, dentre outras línguas, é 
definida inteiramente por traços não-marcados, enquanto a vogal [y], 
pertencente ao inventário fonológico do francês, contém traços 
marcados. Em função dessa caracterização, somente os traços marcados 
são levados em conta quando se determina a complexidade de um 
segmento. Quanto mais traços marcados um segmento possui, mais 
complexo ele é. 

Existem combinações que podem ser consideradas mais 
simples e combinações mais complexas ou mesmo impossíveis do 
ponto de vista articulatório, perceptual e acústico. A impossibilidade de 
determinadas combinações de traços, como, por exemplo, [+alt, +bx] e 
a complexidade de outras estariam expressas na Gramática Universal 
(GU) através de restrições à coocorrência de traços.  

A impossibilidade acústica/articulatória de uma dada 
combinação é formalmente expressa como uma proibição que exclui a 
coocorrência de traços relevantes. A complexidade 
acústica/articulatória de uma dada combinação de traços é formalmente 
expressa como uma condição de marcação, que marca como complexa 
a coocorrência de determinados traços. Exemplo:                         
[+cont,  - estr] / [___, -soante]  expressa a complexidade da  
especificação  do  traço  [-estr] em fricativas. 

O segmento que possui uma combinação de traços com 
valores contrários àqueles da condição de marcação é considerado 
ótimo. 

A maior parte das línguas, além de possuir segmentos 
contendo combinações de traços ótimas, tem, da mesma forma, 
segmentos com combinações de traços marcadas. Segmentos 
caracterizados por uma combinação de traços mencionada em uma 
condição de marcação podem ocorrer nas línguas se houver a 
desativação da condição de marcação relacionada à combinação 
complexa.  Entretanto, a desativação citada acarreta um custo, uma vez 
que provoca um aumento de complexidade no sistema fonológico. 
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Nem todas as combinações de traços têm o mesmo grau de 
complexidade. Algumas são mais complexas do que outras e, desse 
modo, mais raramente encontradas nas línguas. Essa diferença em 
complexidade é representada na GU pela organização hierárquica de 
condições de marcação. A hierarquia de complexidade das 
configurações é o lugar no qual considerações extra-fonológicas — 
articulatórias e acústicas — desempenham um papel fundamental na 
determinação dos sistemas fonológicos. 

          Na teoria de Calabrese (1995), a lista hierarquicamente 
organizada necessária para sistemas vocálicos tem uma estrutura de 
árvore, conforme figura (3). A hierarquia representa o fato de que o 
sistema vocálico [i, u, a] é totalmente não-marcado e possui grau de 
complexidade zero. O sistema de três vogais é considerado o menos 
marcado e é o primeiro a aparecer no processo de aquisição da 
linguagem (Jakobson, 1968 [1941]); articulatoriamente, é o menos 
complexo, representa a combinação ótima de traços fonológicos e está 
presente em um grande número de línguas humanas. 

Na proposta de Calabrese (1995), o ramo A da árvore 
contém 4 condições de marcação, enquanto que os outros ramos contêm 
apenas uma. A ordem das quatro condições de marcação no ramo A 
indica que, se o grau de complexidade (GC) identificado por uma 
condição de marcação em um certo nó é permitida, então as 
configurações identificadas por condições de marcação mais próximas 
da raiz no mesmo ramo também deverão ser permitidas. Em outras 
palavras, a desativação de uma dada condição de marcação no ramo A 
implica a desativação das outras condições mais próximas à raiz nesse 
ramo. 
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(3) Hierarquia de complexidade segundo o Modelo de Calabrese (1995) 

        Grau de complexidade =   0  

                                                   
                  [-baixo, -alto]         A1           B1 [+baixo, -post]  
                                                               
                  [ -alto, +ATR]        A2            C1[-post,+arred] 
                                                   
                  [+alto,-ATR]          A3            D1 [+post, -arred]/[__, -baixo] 
                                                   
    GC= n  [+baixo, +ATR]       A4            E1[+baixo, +arred] 

  
           O grau de complexidade de uma configuração de traços 

pode ser medido determinando-se sua distância em relação à raiz da 
árvore. Quanto maior a distância da raiz, maior a complexidade da 
configuração. A suposição que subjaz a essa proposta teórica é de que, 
quanto mais complexo um segmento é, menos freqüente ele será nas 
línguas. 

 As condições de marcação e as proibições de certas 
combinações definem os diferentes sistemas fonológicos e definem, 
também, quais especificações de traços são contrastivas nesses 
sistemas. 

 Dentre sete critérios de marcação arrolados por Calabrese, 
um critério substancial para o estudo aqui realizado é o que o autor 
identifica como ordem de aquisição dos segmentos, o qual determina 
que, durante a aquisição da linguagem, os segmentos não-marcados 
deveriam ser aprendidos antes do que suas contrapartes marcadas. Da 
mesma forma, segmentos menos marcados deveriam ser adquiridos 
antes do que segmentos mais marcados. Assim sendo, as condições de 
marcação e suas posições na árvore deveriam dar conta dos fatos 
registrados no processo de aquisição de uma língua, seja língua 
materna, seja língua estrangeira. 

Calabrese postula a existência de estratégias que reparam 
configurações, sujeitas a condições de marcação ativas. O autor chama 
essas estratégias de  procedimentos de simplificação, pois reparar ou 
eliminar uma configuração não-permitida significa, essencialmente, 
reparar ou eliminar uma configuração que é  'muito complexa'  em uma 
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língua particular. Assim, Calabrese, citando Stampe (1973: 1), 
conceitua procedimentos de simplificação como sendo: “respostas 
naturais e automáticas dos falantes para dificuldades articulatórias e 
perceptuais referentes a sons da fala ou seqüências de sons apresentadas 
para seus usuários”. 

Calabrese identifica três tipos de procedimentos de 
simplificação: fissão, desligamento e negação. 

Fissão é uma operação que divide um conjunto de traços 
contendo uma configuração não-permitida em dois conjuntos 
sucessivos, cada um contendo apenas um dos traços da configuração 
não-permitida. Essa é, por exemplo, a operação que substitui a vogal 
[y] pelo ditongo [ju] na pronúncia de falantes de línguas que não 
possuem a vogal frontal arredondada. 

Desligamento é uma operação pela qual um dos traços 
incompatíveis de uma configuração não-permitida é desligado e 
substituído por um traço compatível. Essa é, por exemplo, a operação 
que substitui a vogal [y] por [i] ou [u] em línguas que não possuem [y] 
em seu inventário de sons. 

Negação é uma operação que muda os valores dos traços 
incompatíveis da configuração não-permitida para seus valores opostos. 

São exemplos dessas operações de simplificação: 
(4) Fissão: 
                X              ------------->                          X 
                 | 
             a cons                                      a cons                a cons 
             b soan                                      b soan                b soan 
 
    [αF1]                                         [αF1] 
               [βF2]                                                            [βF2] 
                         [γF3]                              [γF3]                      [γF3] 
                                   [δF4]                             [δF4]                      [δF4] 
 
onde o conjunto de traços da esquerda contém a configuração de traços 
[αF1, βF2] não permitida pela condição de marcação ativa/proibição 
*[αF1,βF2]. 
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(5) Desligamento: 
                          X 
                           | 
                       a cons                                   
                       b soan                                      
     
                [αF1]                                          
                            [βF2]                                                            
onde [αF1] é conflitante com [βF2] devido à condição de marcação 
ativa/proibição  *[αF1, βF2]. 
 
(6) Negação: 
                      [αF1, βF2] --->  - ( [αF1, βF2] ) ---> [ -αF1, -βF2] 
onde [αF1] e [βF2] são valores de traços conflitantes devido à condição 
de marcação ativa/proibição  *[αF1, βF2]. 

A função dos procedimentos de simplificação não é 
preservar o inventário subjacente de segmentos, eliminando todas as 
configurações de traços não-permitidas, mas prevenir um aumento na 
complexidade de um sistema fonológico, reparando configurações 
complexas de traços. 

Quando a aplicação de uma regra fonológica cria uma 
configuração que viola uma condição de marcação, a língua tem duas 
opções: a configuração é simplificada através da aplicação de um dos 
procedimentos de simplificação ou a condição de marcação é 
desativada e a configuração é incorporada à língua.  

A desativação de uma condição de marcação, 
contrariamente aos procedimentos de simplificação, produz um 
aumento na complexidade do sistema, em função da introdução de 
segmento não presente no inventário subjacente. Entretanto, uma 
hipótese bem estabelecida do ponto de vista histórico é a de que existe 
uma tendência em direção à simplificação de inventários fonológicos. 
Mudanças de sons que levam a mudanças no inventário fonológico são 
sempre resultado de uma diminuição de complexidade naquele 
inventário. A previsão é a de que essas mudanças de sons devem 
resultar na eliminação de classes de segmentos que são complexos de 
acordo com a organização hierárquica de condições de marcação. 
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A AQUISIÇÃO DA VOGAL /Y/ DO FRANCÊS POR FALANTES 
NATIVOS DO PORTUGUÊS 

O segmento analisado neste trabalho é a vogal frontal 
arredondada /y/ do francês. Esta é complexa em virtude de a 
configuração de traços que a caracteriza estar identificada na GU 
através da condição de marcação [-post, +arred] (ramo C.1. da 
representação arbórea (figura 3)), a qual estipula que o traço [+arred] é 
marcado coocorrendo com o traço [-post], ou seja, que essa 
configuração de traços é fonologicamente complexa. É importante 
ressaltar que a condição de marcação C.l. se encontra desativada em 
francês, porque o grau de complexidade por ela identificado é permitido 
nessa língua. 

Em português, entretanto, a configuração de traços da 
vogal /y/ é proibida, devido à condição de marcação  *[ -post, +arred] 
estar ativa nesse sistema.  

Diante dessa coocorrência complexa - cujo grau de 
complexidade é superior àquele permitido em português, como já 
mencionado anteriormente -  o que a presente pesquisa observou foi 
que a maioria dos informantes a simplificou, utilizando, para tanto, os 
procedimentos de fissão e de desligamento. Em outras palavras, os 
informantes dessa pesquisa, ao se depararem com a vogal /y/, 
realizaram-na de três formas distintas: [ju], [u] e [i].  

Considere-se, primeiramente, o emprego do ditongo [ju] 
em lugar da vogal /y/.  O procedimento aplicado nesse caso é o de 
fissão, em que a configuração de  traços [-post, +arred], característica 
da vogal /y/, em (7a), é dividida em dois feixes de traços (7b), cada qual 
contendo somente um dos traços incompatíveis [-post] e [+arred]. Em 
conseqüência disso, a articulação, antes simultânea (7a), torna-se 
seqüenciada (7b),   formando assim o ditongo [ju], em (8).  
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(7) Formalização do procedimento de fissão sobre a 
configuração de traços de /y/: 
    a)      X                                        b)                    X 
                                     
         [-cons]                                          [-cons]                      [-cons]  
                                                                                                 
       ponto de V                                    ponto de V                ponto de V 
 
  Labial      Dorsal                        Labial     Dorsal          Dorsal     Labial      
                                                                                                             
  [+arred]                                                                                    [+arred] 
             [-post]                                     [-post] 
                        [+alt]                                      [+alt]       [+alt] 
                                    [-bx]                                   [-bx]         [-bx] 
 

 

 

(8) Representação resultante da fissão sobre a configuração de traços de 
/y/ → [ju]:                                                                                                                                                                                     
                                                           X 
                       
                     [-cons]                                                      [-cons] 
                                                                                          
                   ponto de  V                                               ponto de  V 
 
   Labial       Dorsal     Raiz da língua    Raiz da língua  Dorsal     Labial  
                                                                                                                 
   [-arred]                                 [+ATR]                                       [+arred]                    
                     [-post]                                                           [+post]              
                                       [+alt]                       
                                                                [-bx]                      

 
A representação resultante da operação de fissão, 

formalizada em (8), deve-se ao fato de que esse resultado em (7a, b) é 
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automaticamente simplificado por uma regra que une nós adjacentes 
iguais, quando dominados por uma mesma unidade temporal, como é o 
caso do ditongo [ju]. É a aplicação, na verdade, de um importante 
princípio da fonologia não-linear, conhecido na literatura como  
"Princípio do Contorno Obrigatório / Obligatory Contour Principle"  
(OCP), que proíbe ou evita estruturas adjacentes iguais. 

Nos dois processos a seguir, tem-se a aplicação do 
procedimento de desligamento, diferindo,entretanto, quanto ao traço 
desligado.  

Quando da utilização de [u] por [y], é o traço [-post] da 
configuração complexa que é substituído pelo traço [+post], formando-
se, assim, a configuração [+post, +arred], que é uma configuração 
ótima. Observe-se em (9a) o desligamento do traço [-post] e, em (9b), a 
estrutura do segmento resultante: 

 
  
(9)                        
  a)         X                                           b)          X      (= [u]) 
                                                                        
        [-cons]                                                 [-cons]  
                                                                        
      ponto de V                                           ponto de V  
                                                                                                
Labial  Dorsal    Raiz  da Língua    Labial    Dorsal       Raiz  da  Língua 
                                          
[+arred]                                         [+arred]  

           [-post]                                            [+post] 
                    [+alt]                                              [+alt] 
                             [-bx]                                                [-bx] 
                                     [+ATR]                                               [+ATR] 
  

Quando da utilização de [i] por [y], o traço [+arred] é o 
traço desligado da configuração  complexa,  sendo substituído  por  sua   
contraparte   negativa,  o   traço [-arred].    Dessa forma,  o  que     era  
[-post, +arred] passa a ser [-post, -arred], tornando-se uma configuração 
ótima. Observe-se em (10a) o desligamento do traço [+arred] e em 
(10b), a representação da vogal [i], originada por esse desligamento: 
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(10)                        
  a)         X                                           b)          X      (= [i]) 
                                                                        
         [-cons]                                                 [-cons]  
                                                                        
       ponto de V                                           ponto de V  
                                                                                                
Labial  Dorsal      Raiz  da Língua   Labial   Dorsal     Raiz  da  Língua 
                                          
[+arred]                                           [-arred]  

           [-post]                                            [-post] 
                    [+alt]                                             [+alt] 
                            [-bx]                                               [-bx] 
                                     [+ATR]                                          [+ATR] 
 

No emprego das três estratégias utilizadas por falantes 
nativos do português diante da vogal frontal arredondada /y/ do francês, 
que apresenta uma configuração complexa de traços, houve, portanto, 
uma simplificação, da qual resultaram configurações ótimas, 
pertencentes ao sistema do português. 

Os três resultados acima referidos foram também 
fortemente condicionados pelos contextos fonológicos precedente e 
seguinte, conforme as tabelas abaixo o comprovam, com o registro de 
resultados estatísticos obtidos com a utilização do pacote 
computacional VARBRUL: 
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TABELA 1 - Variáveis selecionadas na realização de /y/ como [ju]                       

                                                                               Freqüência         Peso 
 
 
Ponto de articulação da  consoante precedente 
             Frontal labial                                                  2       6%         .13 
                                                                                   34 
             Coronal                                                         56     34%         .66 
                                                                                  165 
Altura da vogal precedente      
             Baixa                                                            19      46%        .76 
                                                                                  41      
            Média-alta                                                      7       44%        .75 
                                                                                  16    
Ponto de articulação da vogal seguinte 
             Posterior                                                        3      60%         .98 
                                                                                   5 
Exemplos: d[ju], nat[ju]re;  
                  ét[ju]de, lég[ju]me;  

     partic[ju]larités. 
 
Na Tabela 1, no que se refere ao ponto de articulação da 

consoante  "onset"  da sílaba da vogal frontal arredondada, pode-se 
verificar que as consoantes coronais precedentes, cujo peso  é de .66, 
parecem estar favorecendo a perda do arredondamento da vogal /y/ e, 
conseqüentemente, sua substituição pela variante [ju]. O fenômeno da 
ditongação, ou seja, da realização do glide coronal2 juntamente com 
uma vogal arredondada, pode acarretar o fenômeno da palatalização 

                                                 
2 Para a análise dos dados deste trabalho, para mais claramente explicar a 
influência de consoantes sobre vogais, lança-se mão da classificação unificada, 
quanto a ponto de articulação, para consoantes e vogais, proposta por 
Clementes, 1991 e Clements & Hume, 1995. Nessa classificação, as vogais 
frontais são consideradas [coronais]. 
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quando esses segmentos acompanham as consoantes coronais /t/, /d/ — 
de 56 ocorrências, 43 delas concernem às consoantes citadas.  

O processo de palatalização, embora presente na fonética 
da língua portuguesa, não ocorre em língua francesa a não ser em 
palavras de empréstimo: gin, jeans, job, tchèque, match. Contudo, 
muitos dos aprendizes de língua francesa, estudados nessa pesquisa, 
realizam [tSju] e [dZju] em palavras francesas, o que mostra haver um 
predomínio da língua materna sobre o francês, em se tratando do 
emprego desses segmentos. 

Ressalta-se que em português não há os fonemas africados 
/tS/ e /dZ/; as realizações palatalizadas [tS] e [dZ] são alofones de /t/ e 
/d/, respectivamente, antes da vogal [i] ou do glide [j].  

Por outro lado, as consoantes frontais labiais (peso .13) 
inibem a aplicação da estratégia de fissão em se tratando do emprego de 
[y]. 

Quanto à variável referente à altura da vogal da sílaba 
precedente, verifica-se que as vogais baixas precedentes (peso .76), 
assim como as médias-altas (peso .75) no mesmo contexto fonológico, 
exercem um importante papel para a aplicação do procedimento de 
fissão em [y]. 

        Com respeito ao ponto de articulação da vogal seguinte à 
vogal frontal arredondada, observa-se que as vogais posteriores 
seguintes (peso .98) possuem uma influência incontestável no emprego 
da variante [ju]. Em outras palavras, a presença de um segmento 
posterior, situado na sílaba imediatamente seguinte àquela que contém 
o segmento anterior, faz com que este sofra fissão: o segundo feixe de 
traços conterá a mesma caracterização da vogal seguinte, ou seja, o 
traço [+post]. 

Vê-se, então, que a ‘resposta automática e natural’  do 
falante ao som estrangeiro (Calabrese, 1995) está intimamente 
relacionada aos contextos lingüísticos que se lhe avizinham. Em outras 
palavras, a espontaneidade da resposta está diretamente vinculada à 
vizinhança lingüística. 

Calabrese (1995: 392) chama a atenção para o fato de que 
o primeiro membro de uma seqüência criada por fissão, no presente 
caso [ju], é, por via de regra, um traço primário — mais saliente do 
ponto de vista acústico e com maior capacidade de produzir uma 
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resposta distintiva no sistema auditivo —, restando ao segundo a 
secundariedade, posto que sua função consiste em realçar o primeiro 
traço. Nesse ditongo, o glide coronal representa a contraparte não-
marcada da vogal frontal arredondada alta /y/. 

TABELA 2 - Variáveis selecionadas na realização de /y/ como [u] 

                                                                      Freqüência                  Peso 

 
Ponto de articulação da vogal precedente 
       Frontal                                                       106    59%                .71 
                                                                         180 
       Posterior                                                     11     41%                .73 
                                                                          27 
Altura da vogal precedente      
       Alta                                                             82     57%                .69 
                                                                         143 
Nível de adiantamento no estudo do francês 
       Principiante (2)                                         145     81%                .90 
                                                                         179 
Exemplos: eucalypt[u]s; 
                  nat[u]relles;  
                  imm[u]nité;  
                  s[u]jets. 
 

Na Tabela 2, pode-se observar a pertinência das variáveis 
selecionadas na aplicação de [u]. Quanto à variável referente ao ponto 
de articulação da vogal da sílaba precedente, foram as vogais frontais e 
posteriores, cujos pesos são de .71 e .73, respectivamente, que 
favoreceram a aplicação do procedimento de simplificação chamado de 
desligamento — o qual corrige a configuração de traços proibida, em 
português, [-post, +arred], através do desligamento e substituição do 
traço incompatível da  configuração [-post], por outro compatível 
[+post], resultando, assim, [u] por [y]. 

Com respeito à variável relativa à altura da vogal da sílaba 
precedente  à vogal frontal arredondada, pode -se verificar que vogais 
altas precedentes, cujo peso é de .69, influenciam na alteração do traço 
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concernente ao ponto de articulação, isto é, o contato da vogal frontal 
arredondada com uma vogal frontal não-arredondada, que lhe é 
precedente, estaria favorecendo a passagem de algo [-post, +arred] para 
[+post, +arred], com a manutenção da altura. Essa passagem poder-se-
ia justificar por ser a configuração [+post, +arred] pertencente ao 
sistema fonológico  do   português,   contrariamente   àquela [-post, 
+arred]. 

Quanto à variável concernente ao nível de adiantamento 
no estudo do francês, pode-se verificar que o fator 2 — relativo aos 
primeiros contatos com o francês (principiante) — influencia na 
aplicação de [u]. Observe-se que há 145 ocorrências de [u] — em um 
total de 179 possibilidades de ocorrência de [y] — o que, 
referentemente ao peso relativo, chega a .90 de aplicação do 
procedimento de simplificação que desliga e substitui o traço 
incompatível [-post] —  da  configuração   proibida   em     português  
[-post, +arred] —  por sua contraparte [+post]. 

Como se pode observar, a realização da variante [u]  foi 
favorecida não só pela presença de uma vogal posterior na sílaba 
precedente àquela contendo a vogal /y/, como também pela vogal alta 
[i] no mesmo contexto, conforme Tabela 2. Vejam-se os exemplos: 
nat[u]relles,  nat[u]rothérapeute (referentes à vogal posterior no 
contexto precedente) e imm[u]nité, stim[u]ler (referentes à vogal alta 
nesse mesmo contexto). Observe-se que a manutenção da altura 
original da vogal alvo,  nos dois grupos de exemplos, não é mera 
coincidência. Tendo o sistema vocálico do português somente duas 
vogais altas, acredita-se que o falante  dessa língua, ao aplicar a 
estratégia de desligamento sobre a configuração de traços da vogal /y/, 
fez o descarte  da   vogal  [i] por dois motivos, cada um dos  quais 
relativo ao primeiro e segundo grupos de exemplos, respectivamente: a) 
no que respeita ao primeiro grupo de exemplos, houve o espraiamento 
do ponto de articulação da vogal posterior [a] no contexto precedente, 
não se justificando, pois, o emprego de [i] em lugar de [y], visto seu 
ponto de articulação diferir de ambos [a] e [u]; b) quanto ao segundo 
grupo de exemplos, a vogal [i] não foi empregada, por aplicação de 
OCP,  em virtude de já estar no contexto precedente, restando somente 
a vogal [u] para substituir a vogal francesa. Outrossim, todas as 
palavras do  "corpus"  onde a vogal /y/ foi substituída por [u], 
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apresentam, no português, palavras equivalentes e, nesta língua, o 
contexto precedente é constituído pelas vogais [a] e  [i] e, no lugar de 
/y/, aparece a vogal [u]. 

Observem-se, a seguir, algumas palavras equivalentes em 
francês e português, as quais fazem parte do  "corpus"  deste trabalho. 
Exemplos:  

      stim[u]ler (francês) - estimular (português),  
      imm[u]nité (francês) - imunidade (português), 
      vir[u]s (francês) - vírus (português), 
      partic[u]larités (francês) - particularidades (português), 
      nat[u]relles (francês) - naturais (português). 

           Note-se que, em francês, a vogal /a/ é um segmento 
frontal e, em português,  posterior. No presente trabalho, esse segmento 
foi considerado, sempre, como posterior, em virtude de os informantes 
não o realizarem como  um elemento frontal. 

 Verificou-se também que o fator extralingüístico relativo 
ao nível de adiantamento no estudo do francês, etapa inicial, foi de 
extrema importância para a presente realização, conforme Tabela 2. 
Entende-se que esse fato se deve ao pouco domínio do sistema vocálico 
do francês por parte dos principiantes. Nesse período, mais do que em 
qualquer outro, os alunos encontram-se sob o forte domínio da língua 
materna — o português — aplicando, pois, em maior escala essa 
estratégia de simplificação.  

 
 

TABELA 3 - Variável selecionada na realização de /y/ como [i] 

                                                                            Freqüência           Peso 
 
 
Nível de adiantamento no estudo do francês  
      Intermediário (4)                                             26    34%             .82                                                     
                                                                               76 
       Principiante (2)                                               1       4%             .16 
                                                                              26 

Exemplo: [i]ne. 
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Na Tabela 3, no que concerne ao nível de adiantamento no 

estudo do francês, verifica-se que o fator (4),  relativo a uma etapa 
intermediária no estudo do francês (de 2 a 3 anos), com peso .82  é 
bastante significativo para a produção da variante [i], opostamente ao 
fator (2). Na etapa intermediária acima, já se espera do aluno um 
domínio maior do novo sistema fonológico; logo, a variável dependente 
/y/ deveria predominar, contudo não é o que se registra. Acredita-se, 
então, que esteja ocorrendo outro fator que impeça a correta produção 
desse segmento. Uma hipótese é a de que os alunos, preocupando-se, 
talvez, com o tipo de texto lido, descuidariam a pronúncia e a 
monitoração baixa acarretaria a produção de outro segmento não 
esperado. 

Poder-se-ia supor que, pelo fato de  [i] ser a contraparte 
não-marcada de  [y]:   [-post, -arred], ele seria preferido a [u], no 
entanto, como o arredondamento tem grande saliência acústica, 
acredita-se que o emprego de [i] seja menos freqüente em função da 
perda dessa característica da vogal do francês /y/: [+arred]. Logo, o 
emprego de [i] por [y], em português, torna-se a substituição mais 
distante do ponto de vista perceptual em oposição à variante [u] por [y].  

 

SEMELHANÇAS E DESSEMELHANÇAS ENTRE OS SISTEMAS 
VOCÁLICOS DO PORTUGUÊS E DO FRANCÊS À LUZ DA TEORIA DA 

MARCAÇÃO BASEADA EM RESTRIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE 
SIMPLIFICAÇÃO DE ANDREA CALABRESE (1995) 

Segundo Calabrese (1995: 380), "adquirir o inventário 
segmental de uma dada língua é equivalente a determinar o grau 
máximo de complexidade permitido para os tipos de segmentos 
existentes nessa língua". Em outras palavras, a aquisição de um sistema 
segmental dá-se através da desativação de condições de marcação 
presentes na língua e não por meio da aprendizagem de cada segmento 
isoladamente. De acordo com o autor, as condições de marcação 
estipulam que a coocorrência  de um dado traço no contexto de outro 
cria uma configuração que é fonologicamente complexa.  
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No entanto, nem todas as combinações de traços têm o 
mesmo grau de complexidade. Algumas são mais complexas do que 
outras e, desse modo, mais raramente encontradas nas línguas. Essa 
diferença de complexidade é representada na GU pela organização 
hierárquica de condições de marcação, as quais se encontram 
representadas sob a forma de estrutura de árvore, conforme mostra a 
figura (3).  

Para que o sistema vocálico do português possa ser 
adquirido, é mister sejam desativadas duas condições de marcação 
presentes no ramo A da hierarquia de complexidade, em (3):   A1 [-bx, 
-alt], que caracteriza as vogais médias-baixas /ε , ç/ e A2 [-alt, +ATR], 
responsável pela caracterização das vogais médias-altas /e, o/; nestas, o 
grau de complexidade (GC) é superior àquele referente às médias -
baixas. Tem-se essa informação através da ordem das condições de 
marcação A1 e A2 no ramo A  da árvore (Calabrese 1995), pois, se A2 
está desativada em português, A1 necessariamente também estará, em 
função de sua maior proximidade em relação à raiz da árvore, onde se 
encontra o sistema vocálico de complexidade zero: /i, u, a/, podendo-se 
observar que, se sua complexidade é zero, isso significa que se trata de 
segmentos ótimos, ou seja, considerados como não-marcados. Assim, o 
sistema  /i, u, a/ juntamente com as vogas médias altas e baixas, 
introduzidas no sistema por desativação de A1 e A2, respectivamente, 
formam o sistema vocálico do português. 

De acordo com a Teoria da Marcação, o português seria, 
portanto,  uma língua de complexidade 2, pelo fato de desativar duas 
condições de marcação presentes na hierarquia de complexidade 
representada em (3), introduzindo, pois, nesse sistema, vogais cuja 
caracterização de traços é definida como: [-bx , -alt] e [-alt, +ATR]. 

Quanto à aquisição do sistema vocálico do francês, faz-se 
necessária não só a desativação de A1 e  A2 no eixo A da árvore, bem 
como a de C1 [-post, +arred] — que define as vogais frontais 
arredondadas /y, ø, œ/  como segmentos complexos — integrante única 
do ramo C, e cujo grau de complexidade é maior do que aquele 
concernente a A1 e  A2, por sua distância em relação à raiz da árvore 
ser maior do que aqueles que integram o ramo A. 

Observe-se, então, ao serem comparados os sistemas 
vocálicos do português e do francês, que ambos desativam as condições 
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de marcação A1 e A2 dispostas ao longo do eixo A da hierarquia de 
complexidade (representação em (3)), entretanto, no que concerne ao 
inventário de vogais do francês representada em (2), ocorre a 
desativação de uma terceira condição de marcação, C1, responsável 
pela introdução das vogais frontais arredondadas nesse sistema, 
acrescendo-lhe, portanto, a complexidade. 

Em síntese, se no português, além dos outros elementos 
vocálicos que o compõem, se tem, dentre as vogais anteriores, 
unicamente a série de vogais não-marcadas, ou seja, /i, e, ε /, no francês 
encontram-se não somente todos os fonemas vocálicos presentes 
naquele sistema, como também aqueles que representam a contraparte 
marcada da série /i, e, ε /, ou seja,  as vogais frontais arredondadas /y, ø, 
œ/.   

Verifica-se, então, que o português possui um sistema 
vocálico menos complexo do que o do francês, em função do menor 
número de condições de marcação que desativa. Logo, a desativação da 
condição de marcação  [-post, +arred]  — por parte dos informantes 
desta pesquisa —, implica um aumento de complexidade do sistema 
fonológico por eles internalizado, o que, de fato, muito pouco ocorre, 
dada a aplicação dos procedimentos de simplificação denominados 
fissão e desligamento, evidenciada, neste trabalho,  com os dados sobre 
a aquisição da vogal /y/.  

Conforme foi constatado, a maioria dos informantes desta 
pesquisa, ao aplicarem os procedimentos de simplificação referidos, 
nada mais fazem do que se utilizarem de recursos de que sua língua já 
dispõe, a fim de não realizarem sons cuja complexidade 
acústica/articulatória é superior àquele permitido em português. Aliás, 
tal recurso, o de simplificar sons muito complexos, é, segundo 
Calabrese, largamente utilizado em diversas línguas, o que denota, 
segundo ele, estar havendo uma simplificação nos sistemas das línguas 
e foi a essa conclusão que a presente análise chegou. Em verdade, o 
baixo emprego da variante [y], o qual implica a desativação da 
condição de marcação *[-post, +arred], configuração esta proibida em 
português, comprova que o fato de aumentar em complexidade o 
inventário subjacente ocorre em pequena escala, se comparado à 
utilização dos procedimentos de simplificação. Acrescenta-se, ainda, 
que essas estratégias de reparo mostraram o cumprimento à função que 
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lhes é atribuída pela Teoria da Marcação (Calabrese, 1995), qual seja a 
de prevenir um sistema fonológico de sofrer um aumento em 
complexidade.  

Os dados desta pesquisa, portanto, não só comprovam a 
proposta teórica de Calabrese no sentido de que, na aquisição de uma 
LE, os falantes tendem a simplificar  configurações complexas de 
traços, que caracterizam aqueles segmentos não integrantes de sua 
língua materna, por meio da aplicação de procedimentos de 
simplificação, resultando, daí, configurações ótimas,  pertencentes ao 
sistema fonológico de sua língua materna, mas oferecem subsídios para 
que se compreendam dificuldades encontradas por falantes nativos de 
português aprendizes de francês como LE, quando confrontados com o 
novo sistema lingüístico. Vê-se então concretizada, neste trabalho, a 
almejada interdisciplinaridade entre fonologia e lingüística aplicada à 
LE. 
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A epêntese nas formas oral e escrita na 
interfonologia Português/Inglês 

 

Paulo Roberto Couto Fernandes 
UCPEL 

INTRODUÇÃO 

A epêntese é fenômeno fonético/fonológico freqüente na 
manifestação lingüística oral, mas também é comum na língua escrita, 
durante o processo de aquisição de uma língua estrangeira. 

A freqüência e os condicionamentos da epêntese em dados de 
falantes nativos de Português adquirindo Inglês como língua 
estrangeira, na produção oral de discurso livre e leitura, já foram 
apresentados em Fernandes (1997a). Aliados a esses resultados, 
propõe-se neste artigo apresentar-se também a análise da epêntese na 
produção escrita, visto que os exemplos do fenômeno são de quantidade 
relevante em exercícios de turmas do ensino médio.  

No processo de aprendizagem da língua por alunos brasileiros, o 
Inglês, além de outras influências, sofre interferência da estrutura 
silábica do Português, pois essas duas línguas apresentam algumas 
estruturas silábicas diferentes. Pelas diferenças entre as estruturas 
silábicas dessas duas línguas, o presente trabalho focaliza dois tipos de 
epêntese, exclusivamente vocálicas:  a prótese - inserção de vogal no 
início do vocábulo - e a paragoge - inserção de vogal no final do 
vocábulo. 
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A TRANSFERÊNCIA LINGÜÍSTICA 

O sotaque estrangeiro é um exemplo evidente da influência 
lingüística cruzada, a qual também é conhecida como transferência 
lingüística (Odlin, 1989). 

Robert Lado, em 1957, em seu livro “Linguistic Across 
Cultures”, afirmou que os indivíduos tendem a transferir as formas e 
significados e a distribuição de formas e de significados de suas línguas 
e culturas nativas para a língua e a cultura estrangeiras.  

Desde então, a transferência lingüística tem sido foco importante 
de análise por vários pesquisadores nas áreas de aquisição de segunda 
língua, ou aprendizagem de língua estrangeira, e de ensino de línguas. 

Para Osgood (1953, apud Selinker, 1983: 34), transferência é o 
efeito de uma atividade precedente (L1) no aprendizado de uma dada 
tarefa (L2/LE) e, para Ausubel (1963, apud Selinker, 1983: 34), é o 
impacto de experiência anterior (L1) no aprendizado corrente (L2/LE).  
É interessante observar que as definições de Osgood e de Ausubel são 
anteriores às primeiras definições  de transferência lingüística aqui 
apresentadas, pois esses autores não se referiam à primeira língua e à 
segunda língua/língua estrangeira; os conceitos eram generalizados.    

Richards, Platt & Platt (1993: 205) declararam que transferência 
lingüística é o efeito de uma língua no aprendizado de outra. 
Transferência negativa (interferência) é o uso de modelos ou regras da 
língua materna que conduz a erros ou a formas inapropriadas na língua 
alvo.  

 
Quando houver escolhas binárias, a transferência lingüística  (itálico 
no original) pode ser operacionalmente definida como um processo 
que ocorre da língua  nativa para a  língua estrangeira se a análise da 
freqüência mostra que uma tendência estatisticamente significativa na 
língua nativa do falante aparece em direção a uma dessas duas 
alternativas, a qual é então paralela por uma tendência significativa 
em direção à mesma alternativa no comportamento da interlíngua  do 
falante, i.e., em sua produção das sentenças, traços fonéticos, 
seqüências fonéticas da língua estrangeira, etc.  (Selinker, 1983: 50) 

 
O fenômeno da transferência pode ser estudado com base na 

Sociolingüística e com base na Língüística Aplicada (aquisição de 
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L2/aprendizagem de LE, bilingüismo, multilingüismo), dependendo dos 
objetivos buscados. Esses estudos podem também deter-se em 
diferentes níveis da língua, ou seja,  no nível fonológico, sintático ou 
semântico. 

Esta pesquisa detalha os aspectos da língua no nível fonológico; 
assim é necessário saber mais sobre interlíngua – IL  e interfonologia. 

Para Richards, Platt & Platt (1993: 186), interlíngua é a língua 
produzida por aprendizes de L2 e LE que estão em processo de 
aquisição de uma língua. 

Na interlíngua, os processos que se aplicam ao componente 
fonológico são denominados de interfonologia. 

Segundo Carlisle (1991), a interferência no nível fonológico cria 
a interfonologia, que é o sistema que envolve regras fonológicas 
reestruturadas em sucessivos estágios durante o processo de aquisição 
da L2/LE, e é caracterizada pela variabilidade.   

É pela interfonologia que, por exemplo, a estrutura silábica da 
língua alvo – LA - se adapta aos padrões silábicos permitidos na língua 
nativa - LN, - formando-se, assim, a transferência da estrutura silábica 
(Fernandes, 1997a). A inserção da vogal epentética é um dos processos 
comuns de transferência na fonologia da IL; é um processo que se 
observa durante a aprendizagem de uma LE que preserva a preferência 
“natural” por sílabas abertas.  A epêntese revela uma forte tendência  à 
reestruturação da sílaba ao padrão universal CV  (Ross, 1994 e Tarone, 
1987). 

Um exemplo desse fenômeno é a realização da palavra “noite”, 
em Inglês, com a forma [‘najtSi], por falantes nativos de Português. 

A pesquisa de Broselow (1987) apresentou evidência em apoio 
às seguintes hipóteses: 

a) A transferência desempenha um papel na aquisição da L2, ao 
menos na área da fonologia. 

b) Restrições da estrutura silábica são particularmente suscetíveis 
à transferência.  

c) Princípios universais de marcação desempenham um papel nos 
erros dos aprendizes; por exemplo, aprendizes de língua mostram uma 
preferência por estruturas silábicas menos marcadas (mais “naturais”). 

Regras fonéticas, particularmente envolvendo estrutura silábica, 
mostram ter papel em ambos, na produção e na percepção de 
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seqüências da L2.  O reconhecimento do papel dessas regras na 
aquisição da L2 torna possível dar conta de muitos erros do aprendiz 
como um resultado de transferência. 

 
Hipótese da tranferência de estrutura silábica: Quando a língua alvo 
permite estruturas silábicas as quais não são permitidas na língua 
nativa, os aprendizes farão erros os quais envolvem alterações destas 
estruturas aquelas para aquelas que seriam permitidas na língua 
nativa (Broselow, 1987: 272). 
 

 Pela análise de Altemberg & Vago (1987: 157), há confirmação 
da existência de transferência fonética e indicação de que regras 
fonológicas também podem ser transferidas para a língua alvo.  Pode 
haver, na transferência fonética e fonológica, condições ou casos 
específicos de sons e regras da língua nativa que sejam imunes à 
transferência.  

 O estudo da transferência depende das comparações sistemáticas 
de línguas, proporcionadas pela Análise Contrastiva. 

 
Os resultados de tais comparações têm provado ser de valor 
fundamental  para a preparação de material de ensino, testes, e  
experimentos de aprendizado da língua.   Os professores de língua 
estrangeira que conhecem este campo adquirem “insights” e  
ferramentas para avaliação do conteúdo lingüístico e cultural dos 
livros-textos e testes, suplementando os materiais em uso, preparando  
materiais e testes novos e diagnosticando precisamente as 
dificuldades do aluno (Lado, 1984:21). 
 

De acordo com Lado (1957:02), quando o aluno entra em contato 
com uma LE, encontra algumas características dessa língua bastante 
fáceis e outras extremamente difíceis. Aqueles elementos que são 
similares à sua LN são simples para ele, e aqueles que são diferentes, 
são difíceis.  O professor que é capaz de fazer uma comparação da LE 
com a LN dos alunos conhecerá melhor quais os problemas reais de 
aprendizagem e poderá melhorar o ensino da língua. 

 
A pesquisa em variação de desenvolvimento (i.e. análise da 
interlíngua) combinada com a pesquisa em variação  condicionada 
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socialmente  (análise sociolingüística) no discurso do aprendiz pode 
ajudar professores e pesquisadores a escolher as gramáticas 
individuais dos aprendizes e avaliar  tanto sua competência 
lingüística como sua competência sociocultural na segunda língua  
(Beebe, 1988:44). 

 
Portanto, o estudo dos fenômenos lingüísticos como 

conseqüência de interfonologia é capaz de explicar, a professores de 
LE, por que alguns aspectos são de aprendizagem mais difícil do que 
outros na aquisição da LE e pode auxiliar no sentido de tornar seu 
trabalho mais interessante e eficaz.  

Na verdade, o professor tem de conscientizar-se da existência de 
fenômenos lingüísticos, nesse caso a epêntese, e tentar diminuir a 
interferência da L1, envolvendo o aluno no processo de 
ensino/aprendizagem. 

TEORIA DA SÍLABA 

A Teoria da Sílaba é um desenvolvimento da Teoria 
Autossegmental.  A sílaba é apresentada como um nó mais alto que 
tem, como seus constituintes diretos, as unidades do núcleo segmental. 

A Teoria da sílaba incorpora a “Condição de Boa Formação” da 
Teoria Autossegmental, que exclui o cruzamento de linhas de 
associação, ao mesmo tempo em que permite representações 
ambissilábicas. 

Para Fikkert (1994: 41), a sílaba tem três papéis importantes na 
teoria fonológica: 

a) funciona como portadora de propriedades prosódicas, tal como 
a tonicidade (“stress”); 

b) é um domínio importante por declarar as restrições 
fonotáticas, uma vez que essas restrições são definidas dentro de 
“onsets” e dentro de “rimas”, e também dentro da sílaba em si; 

c) funciona como um domínio de regras fonológicas. 
As restrições fonotáticas podem ser de dois tipos: 
– aquelas que restringem o número de posições no esqueleto em 

cada constituinte silábico; 
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– aquelas que colocam restrições de natureza de seqüências 
consonantais dentro da sílaba. 

A sonoridade tem papel crucial na definição do segundo tipo de 
restrição fonotática.  As seqüências de consoantes na mesma sílaba têm 
que obedecer ao Princípio de Seqüência de Sonoridade (Sonority 
Sequencing Principle – SSP) (Clements, 1989). 

O Princípio de Seqüência de Sonoridade diz que, em qualquer 
sílaba, há um segmento constituindo um pico de sonoridade, que é 
precedido e/ou seguido por uma seqüência de segmentos com valores 
de sonoridade decrescentes progressivamente (Escala de sonoridade: 
vogais ⇒ glides líquidas ⇒ nasais ⇒ fricativas ⇒ plosivas). 

Segundo Clements (1989), os traços vocóide, aproximante e 
soante , juntamente com o grau de abertura das vogais (altura), 
determinam a escala de sonoridade. 

 

ESCALA DE SONORIDADE 

                   Obstruinte   Nasal  Líquida    i/u    e/ε        a 
       o/ç  
     
  
     aberto 1    - - + 
 
     aberto 2    - + + 
      
     vocóide          - -  - + + + 

 
 aproximante   - - + + + + 
 
     soante            - + + + + + 
Escala de     
sonoridade 6 5 4 3 2 1 
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Selkirk (1982) e Harris (1983) valeram-se do modelo não-linear 
para análise da sílaba de estrutura binária com um “onset” e uma rima, 
que, por sua vez, contém um núcleo e uma coda. 

Clements & Keyser (1983) e Itô (1986) propuseram outro 
modelo prosódico em que, no nível abstrato, o elemento (a) significa a 
sílaba como um todo; o nível prosódico ou esqueleto, constitui-se de 
dois elementos C e V, ou X; e, no nível melódico, aparecem os 
segmentos através da hierarquização dos traços. 

Segundo Itô (1985, 1989), para cada língua é necessário 
especificar a estrutura silábica possível.  Isto pode ser feito por meio de 
um modelo silábico, isto é, uma Condição de Boa Formação, definindo-
se o esqueleto de seqüências possíveis de uma língua. 

A seguir apresentam-se as estruturas silábicas possíveis no 
Português e no Inglês. 

    

ESTRUTURA DA SÍLABA DO PORTUGUÊS 

 
Em Português, cada sílaba é composta de onset (opcional) e de 

uma rima, que contém um pico (obrigatório) e uma coda (opcional) 
(Richards, Platt & Platt; Abaurre & Wetzels, 1992: 09). 

No Português, na posição pré-vocálica pode aparecer qualquer 
uma das dezenove  consoantes quando não for a primeira sílaba da 
palavra.  Já os segmentos /r/, /¯/ e /λ/ não constituem onset da primeira 
sílaba da palavra.  A estrutura do onset pode apresentar duas 
consoantes, sendo a segunda sempre uma líquida e, a primeira, nesse 
caso, uma plosiva ou fricativa labial. 

O núcleo silábico é formado somente por vogais no Português. 
A posição pós-vocálica pode ser ocupada pelas consoante 

fricativa coronal /S/, pela nasal /N/ e pelas líquidas /L/, /R/.  Também, a 
estrutura da coda pode apresentar duas consoantes, sendo a segunda 
sempre um /S/ (Câmara, 1972: 43-51). 

Como somente o núcleo é obrigatório, o Português pode 
apresentar sílabas com “onset” e/ou coda zero.  
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Resumindo, a sílaba do Português pode ter a seguinte estrutura 
fonológica máxima: 

ESTRUTURA FONOLÓGICA MÁXIMA DA SÍLABA NO PORTUGUÊS 

 
                                 S 
 
 
 (onset) 
                                         Rima 
 
                                                            (coda) 
 
                      Pico 
 
 
/  t   r                 e                                   N   S / 
   C C                V                                  C    C 
 

 

ESTRUTURA DA SÍLABA DO INGLÊS 

Segundo Roach (1983: 58-62), no Inglês, na posição pré 
vocálica, na estrutura simples CV, pode aparecer qualquer consoante, 
exceto a nasal velar /N/.  Qualquer vogal pode iniciar uma sílaba, 
apresentando, assim, um “onset” zero. 

A estrutura CCV tem dois tipos em Inglês: 
a sílaba inicia pelo /s/, seguido de consoantes plosivas surdas, 

fricativa labial surda, nasais anteriores, líquida lateral e glides, que é 
chamado de pré-inicial.  Ex.: sting /stiN/, sway /swej/, smoke /smowk/; 
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a sílaba pode começar por consoantes plosivas, fricativas, 
africadas, nasais anteriores e líquidas seguidas de líquidas e glides.  
Ex.: play /plej/, try /traj/, quick /kwik/, few /fju/. 

A estrutura CCCV apresenta a seguinte formação: um /s/ pré-
inicial, uma consoante inicial e outra pós-inicial.  Ex.: split /split/, 
stream /stri:m/, square /skwε´/. 
PRÉ-INICIAL  INICIAL PÓS-INICIAL 
         s  plosiva  líquida                     ou     glide 
     s       p/t/k         l/r                     w/y 
    p  splay spray           -- spew 
    t  --          string          -- stew  
          k         sclerosis  screen squeak  skewer        

 
A estrutura VCC apresenta dois tipos: 
– na posição pré-final (/m/, /n/, /N/, /l/ e /s/) mais a plosiva 

final.  Ex.: bump /bamp/, bent /bent/, bank /baNk/, belt /bεlt/ e ask 
/ask/; 

– a final com a pós-final (/s/, /z/, /t/, /d/ e /θ/).  Ex.: bets         
/bεts/, beds /bεdz/, backed /bεkt/, bagged /bεgd/ e eighth /ejtθ/. 

A estrutura VCCC apresenta dois tipos: 
– uma consoante pré-final, uma final e outra pós-final.  Ex.: 

helped /hεlpt/, banks /baNNks/, bonds /bondz/ e twelfth /twεlfθθ /. 
– uma consoante final, pós-final-1 e pós-final-2.  Ex.: fifths 

/fifθθ s/, next /nεkst/ e lapsed /lεpst/. 
A estrutura VCCCC tem a seguinte formação: 
 

        PRÉ-FINAL        FINAL   PÓS-FINAL-1    PÓS-FINAL-2 
twelfths twε  l  f      θ   s   
prompts pro  m  p       t              s  

 
Um número pequeno de casos pode requerer uma análise 

diferente, consistindo de uma consoante final sem nenhuma pré-final, 
porém com três pós-finais. 
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PRÉ-FINAL/FINAL/ PÓS-FINAL1/PÓS-FINAL2/PÓS-FINAL3 
sixths   si --     k     s             θ      s    
texts   tε --     k     s              t       s  
       

A LÍNGUA FALADA 

Os dados do presente trabalho, relativamente à língua falada, 
como os de Fernandes (1997a), confirmam resultados de outras 
pesquisas (Ross, 1994) no sentido de que a epêntese vocálica se 
evidencia como uma forte tendência na aquisição de LE, causando a 
reestruturação de sílabas.  Nos dados, a epêntese foi realizada em 
direção ao padrão CV, o qual é caracterizador do sistema do Português, 
língua nativa dos informantes estudados. 

Como resultado da epêntese, os informantes criaram, no uso do 
Inglês, itens lexicais que contemplam plenamente as condições de boa 
formação do molde silábico de sua língua materna, comprovando 
constituir-se esse fenômeno fonológico em caso de interfonologia. 

A aplicação da regra de epêntese como fenômeno da 
interfonologia Português/Inglês em falantes nativos de Português 
adquirindo inglês como LE é um fenômeno variável, sendo que sua 
ocorrência depende de fatores lingüísticos e extralingüísticos, 
especialmente dos primeiros, conforme ficou comprovado através dos 
resultados de Fernandes (1997a, 1997b) descritos a seguir. 

As variáveis foram definidas em dependentes e independentes; as 
dependentes são os fenômenos pesquisados – prótese e paragoge –, e as 
independentes foram subdivididas em lingüísticas e extralingüísticas. 

As variáveis lingüísticas, respectivamente, com suas variantes, 
são: 

Contexto fonológico seguinte: consoante labial, dental/alveolar, 
palatal, velar, vogal e silêncio. 

Contexto fonológico precedente: consoante labial, 
dental/alveolar, palatal, velar, vogal e silêncio. 

Ponto de articulação da vogal epentética: [dorsal] e [coronal]. 
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Posição do acento na palavra - dicionário: tônica inicial, tônica 
medial, tônica final e monossílabo. 

Posição do acento na palavra - produzido: tônica inicial, tônica 
medial, tônica final e monossílabo. 

Número de sílabas – dicionário: uma, duas, três, quatro ou mais 
de quatro sílabas. 

Número de sílabas – produzido: uma, duas, três, quatro ou mais 
de quatro sílabas. 

Abertura da vogal epentética: -ab1/-ab2/-ab3, -ab1/+ab2/-ab3, -
ab1/+ab2/+ab3 e +ab1/+ab2/+ab3. 

Tipo de discurso (estilo): leitura e discurso livre. 
O corpus da pesquisa é formado por um conjunto de 12 

entrevistas realizadas em escolas de línguas em Pelotas, Santana do 
Livramento e Santa Vitória do Palmar e sua análise foi feita com base 
em duas variáveis extralingüísticas. 

A variável “região”  ou “etnia”  tem, como variantes, Santana do 
Livramento e Santa Vitória do Palmar, que fazem limite com país de 
fala espanhola, e Pelotas, que está no interior do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O grupo “escolaridade” foi dividido em duas faixas relacionadas 
com a “proficiência em Inglês”, a qual foi caracterizada pelos níveis 
intermediário (intermediate)  e avançado (advanced).  Categorizaram-
se os alunos nesses dois níveis de acordo com  os critérios adotados nos 
cursos de Inglês aos quais pertenciam os informantes dessa pesquisa: o 
início do nível intermediário significa o segundo ano de estudo de 
Inglês e o início do nível avançado, o terceiro ano desse estudo. 

Após a descrição, análise e comparação dos resultados, estas 
foram as conclusões da pesquisa na produção oral: 

a) A epêntese ocorreu em maior quantidade com a vogal [i]. 
b) As dentais/alveolares, no contexto fonológico seguinte, 

favoreceram a ocorrência da prótese. 
c) As labiais, como contexto fonológico precedente, favoreceram 

a paragoge. 
d) A epêntese provocou a produção do acento no meio da 

palavra. 
e) A ocorrência da epêntese provocou o aumento para três e 

quatro sílabas, nas palavras ressilabadas pelo fenômeno. 
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f) O tipo de discurso foi relevante para a pesquisa, tendo a leitura 
apresentado uma quantidade e uma diversidade de vogais epentéticas 
maior do que o discurso livre; no entanto, o peso relativo da epêntese 
no discurso livre foi mais significativo. 

g) A região não revelou peso estatisticamente significativo em 
nenhum dos casos de epêntese, porém os números comprovam que a 
quantidade e a diversidade de vogais epentéticas foi maior nas cidades 
de Pelotas e Santana do Livramento. 

h) O nível intermediário de proficiência em Inglês mostrou-se 
fator favorável  para a ocorrência do fenômeno. O número de vogais 
epentéticas diminuiu consideravelmente do nível intermediário para o 
nível avançado. Enquanto que a produção epentética da vogal [i] 
diminui com a proficiência do aluno aumenta a quantidade do schwa 
[´]. 

Assim, os resultados sugerem que há uma relação entre 
proficiência e transferência, e que a transferência prevalece nos 
primeiros estágios de proficiência. 

É pertinente salientar que, para a prótese, foi significativo o 
contexto fonológico seguinte e, para a paragoge, o contexto fonológico 
precedente.  Esse fato é decorrente da causa mesma da epêntese, que é a 
estrutura da sílaba da L1: a prótese vem possibilitar a silabação de um 
elemento perdido e que vai constituir-se em coda da sílaba (ex.: study); 
ao contrário, a paragoge vai permitir a silabação de um elemento 
perdido que vai constituir-se em “onset” de sílaba (ex.: cat), conforme 
será evidenciado na análise dos resultados. 

A aplicação da regra de epêntese, nos dados do trabalho, 
caracterizou-se efetivamente como fenômeno de “transferência da 
estrutura silábica” e, portanto, de interfonologia, pois os resultados 
comprovam que a prótese ocorreu significativamente quando o “onset” 
da sílaba do Inglês não pertencia ao sistema do Português (“stay” [stej], 
realizado como [is'tej], “study”, realizado como  [st√di] ou [is't√di]) e 
que a paragoge foi empregada quando a coda da sílaba do Inglês se 
constituía de consoante que não se caracteriza como coda do sistema do 
Português (“arrive” [´'rajv], realizada como  [a'rajvi]). 
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A LÍNGUA ESCRITA 

Alunos de Inglês como segunda língua trazem com eles, tanto 
para as aulas orais como para as aulas de escrita, suas diversas histórias 
pessoais, culturais, políticas e educacionais (Leki, 1992:76) e, também, 
suas histórias fonológicas. 

Qualquer consideração de transferência envolvendo sistemas 
escritos deve dar conta da relação que existe entre a pronúncia e a 
escrita.  Sistemas escritos freqüentemente refletem os modelos 
fonético-fonológicos numa língua, e, portanto, uma análise contrastiva 
de sistemas escritos freqüentemente pressupõe alguma familiaridade 
com a fonética e a fonologia das línguas comparadas.  Muito da 
transferência negativa evidente em má soletração não tem sua origem 
na ortografia mas na pronúncia da língua nativa.  Assim, até mesmo em 
casos em que os aprendizes não lêem ou escrevem qualquer outra 
língua exceto a língua alvo pode haver influências na alfabetização da 
Segunda Língua - L2 (Odlin, 1989). 

A prática pedagógica reflete o fato de que, quanto mais similares 
forem os sistemas escritos de duas línguas, de menos tempo os 
aprendizes necessitarão para desenvolver habilidades básicas de 
codificar e decodificar mensagens (Odlin, 1989). 

No caso de línguas como o Inglês, que tem uma ortografia 
notoriamente difícil para falantes nativos bem como para falantes não-
nativos, a variedade de erros reflete em larga medida a idiossincrasia  do 
sistema; assim, os erros feitos por alunos de Inglês como L2/LE são 
freqüentemente idênticos àqueles feitos por falantes nativos, como 
thought (ao invés de taught) e sleaping (ao invés de sleeping) (Ibrahim, 
1978). 

Como em se tratando da pronúncia, a transferência também não é 
o único fator que deve ser considerado no estudo de codificação e 
decodificação de símbolos escritos de uma L2/LE (Odlin, 1988). 
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OS INFORMANTES 

A população da pesquisa realizada sobre produção lingüística 
oral compreende falantes de Português que estão adquirindo o Inglês 
como LE, com idade entre 11 e 21 anos, dos cursos de Inglês Fisk, de 
Pelotas e Santana do Livramento, e do curso de Inglês British House, 
de Santa Vitória do Palmar. Esses dados foram extraídos da Dissertação 
de Mestrado de Fernandes (1997a). 

Os informantes dos trabalhos escritos foram alunos das turmas 
do ensino médio do Colégio Estadual João XXIII, ano de 1997, 
perfazendo um total de 100 alunos. Considerou-se pertencerem esses 
informantes ao nível básico (beginers) em oposição aos sujeitos da 
pesquisa sobre produção oral, que são dos níveis intermediário 
(intermediate) e avançado (advanced). 

Dentre os trabalhos apresentados foram extraídos somente os 
dados em que ocorreu a epêntese. 

 
 

OS INSTRUMENTOS 

O corpus da pesquisa sobre a epêntese na produção oral de 
falantes nativos de Português Brasileiro em fase de aquisição do Inglês 
como LE foi constituído a partir de dois tipos de produção lingüística: 
leitura de texto e discurso livre (Fernandes, 1997a). 

Para a coleta do corpus de dados escritos, durante o período 
letivo de 1997 foi realizado, em cada bimestre, no mínimo um trabalho 
escrito para avaliação, totalizando o mínimo quatro trabalhos no ano.   
Os trabalhos foram divididos da seguinte forma: 1º - formação de 
perguntas em Inglês, a partir de modelos em Português; 2º - elaboração 
de perguntas a partir de insumos anteriores; 3º formação de diálogos, 
baseados na formação de questões; 4º - execução de um texto 
dissertativo.  Algumas provas também foram consideradas na formação 
do corpus. 
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Os exemplos da produção oral foram retirados da pesquisa “A 
epêntese vocálica na interfonologia Português/Inglês”, de Fernandes 
(1997a). 
 

OS RESULTADOS  

Muitos exemplos de Fernandes (1997a, 1997b) de prótese e de 
paragoge, relativamente à produção oral, têm alguns equivalentes na 
escrita.  Esse fato mostra-se indício de que o fenômeno da epêntese 
vocálica tem natureza semelhante tanto na realização oral da língua, 
como na sua forma escrita. 

Exemplos: 
  

PRODUÇÃO ORAL 

school            LA - [sku:l]           IL - [is’kuw]  
stu.dents                 [‘stu:d´nts]          [istSud´ntes] 
stop.ped  [‘stçp´d]   [is’tçpi]~[is’tçpidi]~[is’tçp]~ 
[is’tçpid]~[is’tçpid´]   
stud.y                      [‘st√di]                [is’t√di] 
speak                       [spi:k]                 [is’piki] 
snake                       [snejk]                [is’nejki] 
e.nough                   [i’n√fi]                [i’n√fi]~[i’nofi]~[i’n√f´] 
cause                        [kç:z]                 [‘kozi] 
friend                       [frend]                [‘frendi] 
made                        [mejd]                 [‘mejdi]  
watch                       [wçtS]                  [‘wotSi] 
walk                         [wç:k]                 [‘wowki]~[‘wçlk´] 
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PRODUÇÃO ESCRITA 

LA                                                        IL 
escrita              pronúncia                    escrita 
stud.y                 [‘st√di]                        estudy 
Spanish               [sp√niS]                      espanish 
would                 [wud]                          woulde  
not                      [nçt]                            nçte  
for.get                 [f´ ‘get]                      forgete  
English                [‘iNgliS]                      Englishe  
doesn’t                [‘d√z´nt]                     does’nti 
don’t                   [dont]                          don’ti 
milk                     [milk]                          milke  
did                       [did]                            dide 
 

É importante registrar que a ocorrência do fenômeno na escrita 
permaneceu estável durante todo o período da coleta dos dados. 

 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A causa primeira da epêntese na aquisição do Inglês como LE 
por falantes nativos de Português pode ser atribuída à estrutura silábica, 
ou seja, à ocorrência  de estruturas de sílabas, no Inglês, que não 
existem no Português, e também à presença de segmentos e de 
seqüências de segmentos em constituintes da sílaba em Inglês que não 
são permitidas na sílaba em Português. 

Pode ser sugerida a ocorrência, primeiramente, da transferência 
da estrutura silábica do Português para a LA, produzindo-se, assim, a 
interfonologia Português/Inglês, e, posteriormente, a transferência 
ocorre da produção oral para a produção escrita. 

Se o processo ocorre nessa ordem, entende-se por que a vogal [i], 
que foi predominante na produção oral, foi substituída pela vogal e  na 
produção escrita.  O que se percebe é a elevação de /e/ para [i] na 
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produção oral, fenômeno comum na fonologia do Português  como 
resultado da regra de neutralização de vogais átonas finais na língua.  
Na escrita, os falantes nativos de Português sabem que prevalece a 
vogal final e, em lugar de i, e a usam na interfonologia que aparece no 
contato Português/Inglês na forma escrita. 

Segundo Knies & Guimarães (1989), a simplicidade do sistema 
ortográfico, do ponto de vista da representação do som, é apenas 
aparente.  Quando, por exemplo, e e o representam as vogais 
correspondentes na posição pretônica, a qualidade vocálica é 
condicionada pelo ambiente fonológico.  Há regras fonológicas que não 
podem ser expressas pelo sistema da escrita. 

As letras e e o, em posição átona final, podem representar sons 
que se confundem com [i] e [u].  Ex.: bolo [‘bolu], leque [‘lεki] 

A vogal inicial /e/, seguida de contínuas [+ ant., +cor.] e de 
nasais, costuma tornar-se alta. 

[i]strela em vez de [e]strela  
[i]nxame em vez de [e]nxame 
Nos dados da pesquisa aqui apresentada, na linguagem oral, 

quando o vocábulo do Inglês termina por uma consoante que não fecha 
sílaba no sistema fonológico do Português (plosiva, fricativa [-coronal], 
africada), ocorreu a paragoge com mais freqüência da vogal [i], e 
quando o “onset” da sílaba é a dental-alveolar /s/ ocorreu a prótese da 
vogal [i]. 

Os casos de prótese, em sua grande maioria, ocorreram com 
“onset” constituído pelo encontro consonantal iniciado pela fricativa 
coronal /s/ seguida de uma plosiva mais uma líquida ou glide, 
seqüência característica do Inglês e não permitida no sistema do 
Português. 

Para explicar-se essa ocorrência, deve ser referido que, segundo 
Itô (1986), a silabação da seqüência fonológica é obtida através do 
alinhamento dessa seqüência a um molde. O alinhamento obedece a 
uma determinada direção - da direita para a esquerda ou da esquerda 
para a direita. Para Itô, a direção do alinhamento a moldes silábicos é 
da direita para a esquerda nas línguas indoeuropéias e, portanto, 
também no Português. 

Seguindo o molde silábico do Português e as condições de boa-
formação da sílaba na língua - restrições relativas aos “onsets”, ao 
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núcleo e às codas possíveis -, as palavras abaixo têm de ser assim 
silabadas: 

    σ      σ                  σ            σ         σ             σ         σ      σ  
   / |     / |               / / | \ \        / | \      / |            / | \       / |     / | 
 C V C V          C C V C C C V C C V         C V C  C V C V 
  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   | 
/k  a  z  a/        /t   r  a  N S  p  ç  r  t   e/       /k  a  S  k a   t  a/ 
 

Os segmentos que não se ajustam ao molde silábico da língua 
não são silabados. Um falante de Português provavelmente não 
silabaria o /s/ inicial de “study” [‘st√di], pois não se alinha ao molde 
silábico de sua língua nativa. Sua silabação deixaria o /s/ desligado da 
sílaba. 

Os segmentos não silabados podem receber dois tratamentos: ou 
são apagados posteriormente, ou são mantidos através da epêntese de 
outro segmento. Pelo Princípio do Licenciamento Prosódico (Itô, 
1986:03) nenhum segmento pode permanecer desassociado. 

Pela epêntese cria -se uma nova sílaba, à qual o elemento perdido 
é associado, atendendo ao molde silábico.  Em “study” [‘st√di], os 
falantes de Português realizam a epêntese de uma vogal (vogal [i]). 

Em Português, quando a consoante perdida for uma sibilante, a 
epêntese ocorre à esquerda, pois essa consoante pode ocupar a coda da 
sílaba na língua; quando a consoante perdida for uma plosiva ou 
fricativa labial, a epêntese ocorre sempre à direita dessa consoante 
(Collischonn, 1996). 

A utilização da epêntese como operação que evita o apagamento 
de elementos não alinhados ao molde silábico é o foco do presente 
trabalho. 

Collischonn (1996:154-155), em um estudo sobre a epêntese, 
propõe três princípios para análise desse fenômeno no Português: 

(a) o mapeamento do molde ocorre da direita para a esquerda;  
(b) sempre que o molde encontra uma consoante perdida, ou seja, 

não associada a nenhum nó “σ” em passagens anteriores do 
mapeamento, procura inserir um elemento V à esquerda de C’;   

(c) se isto não for possível, porque C’ é uma consoante não 
permitida em final de sílaba, o molde insere um elemento V à direita de 
C’. 
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Retomando os exemplos do “corpus” do presente trabalho, têm-
se, portanto, as seguintes operações: 

 
 
 

   "s t u d y"                  palavra com duas sílabas 
 

                                        σ      σ 
           / |     / | 
    C C  V C V              silabação realizada por  
     |   |    |   |   |                falantes nativos de Português 
     s  t   √  d  i 

                     
              
 
 
 
             σ     σ 
            / |     / |  
  V C C V C V               realização de prótese 
   |   |   |   |   |   |  
  i   s   t  √  d  i 
 

        
 
                              σ         σ      σ 

   | \      / |     / | 
  V C C V C V                ressilabação 
   |   |   |   |   |   |    
   i   s  t   √ d  i 
                   
 [ i  s 't √  d i ]              resultado: paroxítona com três sílabas 

 
Nesses casos, a prótese de uma vogal acarreta uma ressilabação, 

desfazendo esse encontro consonantal estranho ao Português. 
É, pois, caso de interferência da L1. 
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Em se tratando de paragoge, a maioria dos casos ocorreu quando 
o segmento da coda em Inglês não pode constituir coda nas estruturas 
silábicas do sistema do Português. 

 
 
 

"a r r i v e"                palavra com duas sílabas 
 

                               σ       σ 
    |      / | \ 
   V  C V C C            silabação realizada por falantes nativos 
    |    |   |   |  |              de Português (/v/ não  constitui  coda 
    ´   r  a  j  v             de sílaba em Português) 
 

                                σ      σ                
     |     / | \ 
    V C V C C V          realização de paragoge 
     |   |   |   |   |   |  
    ´  r  a   j  v   i 
 
 

                                σ      σ        σ  
     |     / | \      / | 
    V C V C C V           ressilabação 
     |   |   |   |   |   |  
    ´   r  a   j  v  i 
 
  [´‘r  a  j  v  i ]          resultado: paroxítona com três sílabas 
 

A paragoge é, então, usada por falantes do Português como 
operação que transforma essa sílaba característica do Inglês em sílaba 
pertencente ao sistema da L1 dos falantes.  Também a paragoge, 
portanto, pode ser explicada como um caso de interferência da L1, 
fazendo surgir o que se caracterizou, neste trabalho, como interlíngua 
ou interfonologia. 
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Nos exemplos da produção escrita, de prótese e de paragoge, 
respectivamente, pode-se aplicar a mesma regra aplicada para a 
produção oral, como segue: 

 
 
 
"s t u d y"                  palavra com duas sílabas 
 

                                        σ      σ 
           / |     / | 
    C C  V C V              silabação realizada por  
     |   |    |   |   |                falantes nativos de Português 
     s  t    u  d  y 

                     
 
 

              σ     σ 
            / |     / |  
  V C C V C V               realização de prótese 
   |   |   |   |   |   |  
  e   s   t  u  d  y 
 
 
 

                              σ         σ      σ 
   | \      / |     / | 
  V C C V C V                ressilabação 
   |   |   |   |   |   |    
   e   s  t   u d  y 
 
                   
  e    s  t   u  d  y               resultado: paroxítona com três 

sílabas 
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"d i d"                palavra com uma sílaba 
 

                                      σ 
         / | \ 
      C V C            silabação realizada por falantes nativos 
       |   |   |             de Português (/d/ não  constitui  coda 
       d  i   d            de sílaba em Português) 
 
 
 
 

                                     σ 
         / | \ 
      C V C  C           realização de paragoge 
       |   |   |    |         
       d  i   d   e        

 
 
 
                                     σ 

         / | \  \ 
      C V C  C           ressilabação 
       |   |   |    |         
       d  i   d   e        
 
      d  i  d   e          resultado: paroxítona com duas sílabas 

 
Portanto, tanto a prótese como a paragoge surgem por influência 

da L1, na fala e na escrita da interlíngua. 
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CONCLUSÃO 

 
Neste estudo, verificou-se que a epêntese, além de ocorrer na 

produção oral da interlíngua Português/Inglês, também ocorre, embora 
em escala menor, na produção escrita.   

A hipótese da transferência da estrutura silábica de Broselow 
(1987: 272) dá conta tanto dos fenômenos ocorridos como produtos da 
fala quanto os fenômenos produtos da escrita, descritos através das 
regras de ressilabificação. 

A realização da epêntese evidenciada pela ressilabação é 
pertinente à fala e à escrita da LE produzida pelos fa lantes brasileiros 
no processo de aquisição do Inglês como LE. 
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Interferências e interlínguas no aprendizado de 
Espanhol por falantes nativos de Português: 

aspectos de fonologia1 

Jorge Espiga 
UCPEL 

INTRODUÇÃO 

O processo de aquisição2 de língua estrangeira tem sido 
comparado ao de língua materna, podendo ser entendidos, ambos, como 
contínuos de construção de competência lingüística. Esse contínuo pode 
ser concebido como uma escala cuja gradiência é dada por uma 
sucessão de estágios ou etapas de um caminho: o de desenvolvimento 
de competência lingüística na língua alvo.  

Isso posto, a delimitação de estágios ou etapas de 
desenvolvimento pode ser vagamente predefinida, em tese, uma vez 
que a precisão de limites entre um estágio e os seus contíguos, 
antecessor e sucessor, dependerá, na prática, de vários fatores 
estruturais e funcionais. Um desses fatores, no que diz respeito ao 
aprendizado de língua estrangeira, é o grau de competência lingüística 
que o aprendiz já possui, de forma explícita ou potencial, sobre o 
“novo” material que se lhe apresenta. 

De outra parte, a própria seqüência dos estágios de aprendizado 
somente é desenhada no curso do processo, sendo que a cada passo o 
aprendiz enfrenta bifurcações sucessivas que ensejam múltiplas 
alternativas na sua construção. Nessa construção e reconstrução 

                                                 
1 Adaptado de trabalho apresentado no II SENALE – Seminário Nacional de 
Linguagem e Ensino. Pelotas, UCPel, set. 1999. 
2 Neste trabalho, consideramos os termos “aprender” e “adquirir” como equivalentes. 
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contínua de conhecimento intervêm também inúmeros fatores, um dos 
quais pode ser creditado, no tocante à fonologia, à complexidade de 
traços e às relações implicacionais entre os mesmos.  

O falante nativo de Português lida, ao longo de todo o caminho 
de aprendizado de Espanhol, com funções e estruturas gramaticais 
próprias da sua língua materna, as quais, neste caso, são, em grande 
parte, muito próximas e semelhantes às da língua alvo, propiciando, 
naturalmente, interferências em todos os estágios do aprendizado. 

Organizamos este trabalho em dois momentos. Primeiramente, 
procuramos destacar algumas dessas interferências, especialmente da 
fonologia do Português, através de exemplos e casos concretos, isto é, 
de situações reais de aprendizado, extraídas da vivência cotidiana da 
sala de aula de Espanhol nos níveis de Ensino Médio e Superior, na 
cidade de Pelotas. 

Num segundo momento, tentamos encaixar a noção de 
interlínguas de aprendizado à noção de caminho de construção de 
competência, visto como sucessão de estágios intermediários em 
direção à língua alvo. Para tal, tomamos por empréstimo a proposta que 
Levelt e Van de Vijver (1998) apresentam, à luz da Teoria da 
Otimidade, para aquisição de tipos silábicos, com base em gramáticas 
translingüísticas e de desenvolvimento, sugerindo a possibilidade de 
estender essa proposta à aquisição de outros aspectos e componentes da 
gramática alvo – no caso de aprendizado de língua estrangeira, a da 
língua alvo; no assunto em foco, especificamente, a do Espanhol. 

 
 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE PORTUGUÊS E ESPANHOL: 
AS INTERLÍNGUAS 

Durante décadas, as teorias lingüístcas têm procurado estabelecer 
universais lingüísticos a partir da existência de princípios e regras 
gramaticais que sejam comuns às línguas, os quais, no seu conjunto 
mais amplo, constituiriam uma gramática universal – GU. 

Por definição, são os princípios e regras não-universais 
responsáveis pela diferenciação gramatical das línguas, então 



JORGE ESPIGA 

 263 

denominados específicos ou particulares de uma certa língua. Há de se 
dizer que muitos destes princípios e regras específicos são, ainda, 
compartilhados por várias línguas, como é o caso do Português e o 
Espanhol, que detêm um alto grau de compartilhamento de princípios e 
regras ditos “específicos”.  As duas línguas apresentam em comum, 
ainda, muito dos seus inventários morfemático lexical – raízes, afixos, 
clíticos – e fonêmico. Não poderia ser outra a realidade de ambas as 
línguas, dada a sua genealogia comum. 

Esse aspecto de grande compartilhamento gramatical entre 
Português e Espanhol reveste-se de especial interesse para o 
aprendizado de Espanhol, por parte de falantes nativos de Português (e 
vice-versa). Acrescenta-se a essa realidade as especificidades dialetais 
dos protagonistas do processo de ensino-aprendizado, ou seja, as 
especificidades da gramática correspondente ao dialeto português do 
aprendiz e as especificidades da(s) gramática(s) correspondente(s) ao(s) 
dialeto(s) espanhol(s) que servem de inputs no processo, como o do 
próprio professor. 

Por conta da proximidade gramatical entre o seu dialeto materno 
e a língua alvo (dialetalmente recortada), o aprendiz consegue, em 
pouco tempo de contato com o Espanhol, grande eficácia em aquisição 
de estágios nos quais atinge níveis de comunicação bastante aceitáveis, 
o que motiva e incrementa a continuidade do processo de formulação 
de hipóteses. Nesse contexto, surgem em cena inúmeras formas 
intermediárias entre as gramáticas de Português e Espanhol, 
denominadas interlínguas. 

O emprego natural e espontâneo de interlínguas em sala de aula 
de Espanhol tem sido estimulado em experiências pedagógicas bem-
sucedidas, criando condições favoráveis à produção textual já a partir 
dos estágios iniciais do processo. Motivado nos processos de 
formulação e teste de hipóteses comunicativas e de produção textual, o 
aprendiz engaja-se mais ativamente na construção de conhecimento da 
língua alvo, conforme a “hipótese de filtro afetivo”  proposta por 
Krashen (1982, 1985), a partir da qual se postula que os resultados do 
aprendizado serão melhores, qualitativa e quantitativamente, na medida 
em que mais receptiva, participativa e atuante for a postura do aprendiz. 

De acordo com Espiga (1997a), o aprendiz vê-se bem motivado, 
especialmente para fins de produção, não apenas pela ratificação de 
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hipóteses acertadamente formuladas e pela ênfase, por parte do 
professor, nos resultados positivos obtidos ao longo do processo, mas 
também quando a proposta pedagógica confere, de modo explícito, 
maior relevância às semelhanças que às especificidades de ambas as 
línguas, embora para estas reservando atenção especial. 

Essa proposta contraria o caráter pejorativo que tem sido 
atribuído às interlínguas de aprendizado de Espanhol por falantes 
nativos de Português, genericamente rotuladas como “portunhol”, e 
propõe favorecê-las, principalmente nos estágios iniciais do processo, 
ao invés de inibi-las. 

A questão que se coloca é: como administrar o uso de 
interlínguas em sala de aula? 

À discussão entre o favorecimento ou inibição do uso de 
interlínguas em aulas de Espanhol, como língua estrangeira, subjaz a 
oposição entre uma postura pedagógica que privilegia a comunicação, 
favorecedora do uso de interlínguas, e outra que privilegia a 
proficiência, entendida esta como máxima fidelidade possível à 
gramática alvo. 

Essa oposição, em termos de fonologia, pode ser comparada à 
oposição entre o princípio de facilidade máxima de articulação, que 
contempla a simplificação articulatória e a economia lingüística, e o 
princípio de separação perceptual máxima, que privilegia a 
contrastividade na emissão do enunciado (Ladefoged, 1975). O 
primeiro procura minimizar o esforço do emissor enquanto o segundo 
procura minimizar o esforço do receptor no entendimento do 
significado que o enunciado tenta veicular. 

No caso de aquisição de língua estrangeira, a minimização do 
esforço do aprendiz também está vinculada à minimização de alterações 
no seus inventários. É mais fácil, do ponto de vista da produção, utilizar 
formas gramaticais da sua língua materna como alternativas a formas 
da língua alvo que ainda não constam no seu inventário. De outra parte, 
os limites dessa minimização do esforço de produção devem ser 
conciliados com a possibilidade de prejuízo do significado, o qual 
poderá ocorrer se houver perda significativa de contrastividade. 

A monitoração, por parte do professor de Espanhol, do uso da 
interlíngua em sala de aula, por parte de aprendizes-falantes nativos de 
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Português, deverá estar sustentada numa estratégia que atente para o 
controle equilibrado da aplicação de tais princípios opostos. 

Uma interlíngua pode ser entendida como um contínuo dialetal 
de contato, com algumas formas gramaticais próprias de uma ou outra 
língua-pólo do contínuo e outras híbridas, isto é, que remetem, na sua 
formação lexical, a componentes dos dois sistemas gramaticais em 
contato ou, ainda, a gramáticas dialetais novas, inerentes ao próprio 
contato. Destas, algumas formas poderão, eventualmente, ser 
identificadas como mais próximas de um ou outro pólo do contínuo 
Português-Espanhol. 

Os fenômenos que podem ser observados na variação ou 
variabilidade, nesse contínuo de contato, de uma certa forma ou aspecto 
do sistema, em sala de aula, são semelhantes, muitos deles idênticos, 
aos detectados em dialetos de comunidades fronteiriças, segundo 
atestam inúmeras pesquisas recentemente realizadas em zonas de 
contato de variedades dialetais do Português do Rio Grande do Sul com 
o Espanhol do  Uruguai, na linha da sociolingüística e da dialetologia.3 

Tal como ocorre com os falantes nativos de zonas de contato 
lingüístico, o aprendiz brasileiro de Espanhol, no uso de uma 
interlíngua, transporta para a área do Espanhol, ao formular hipóteses, 
aspectos particulares, específicos da sua língua materna. Esse transporte 
é naturalmente previsível devido à proximidade gramatical entre as 
línguas envolvidas. Tais aspectos, denominados interferências, afetam o 
sistema gramatical da interlíngua em um ou mais dos seus 
componentes, pressionando-o em direção ao pólo português do 
contínuo. O fenômeno pode ser verificado ao longo de todo o processo 
de ensino-aprendizado, do primeiro ao último  estágio do caminho. São 
tais interferências que irão requerer, da metodologia de ensino de 
Espanhol a nativos de Português, tratamento didático adequado.  

 

 

                                                 
3 Alguns trabalhos que podem ser citados: Hensey (1972), em Livramento; 
Elizaincín, Behares e Barrios (1987), pesquisando dialetos de contato com o 
Português em várias comunidades do norte uruguaio; Blaser (1995), em 
Aceguá e Bagé; Espiga (1997b), no Chuí. 
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INTERFERÊNCIAS DO PORTUGUÊS NO ESPANHOL 

A estratégia de construção de competência com base no 
favorecimento do uso de interlínguas exige do professor de Espanhol a 
implementação de métodos e recursos voltados ao tratamento 
específico e sistemático das interferências do Português, a monitoração 
dos tempos de progressão entre os estágios correspondentes a tais 
interlínguas e, ainda, o controle dos riscos de fossilização de hipóteses 
formuladas mas não confirmadas, seja quanto a processos gramaticais, 
seja no que se refere a inventários. 

A eficiência do processo de ensino-aprendizado de Espanhol 
equilibra-se, então, entre a maximização da receptividade e da 
desinibição do aprendiz, de um lado, situação definida por Krashen 
(op.cit.) como de “filtro baixo”, e o aperfeiçoamento ou melhoramento 
dos níveis de proficiência lingüística, de outro. 

As interferências do Português  no inventário morfemático 
lexical de Espanhol constituem os bem conhecidos heterossemânticos, 
alguns destes exemplificados abaixo. 

 

(1) Exemplos de heterossemânticos entre Português e 
Espanhol 

Homógrafos:  rato – rato;   cachorro – cachorro;   aceite – aceite 

Homófonos:   latir – latir;   tapa – tapa 
 

Há poucos homófonos perfeitos entre as duas línguas, dadas as 
peculiaridades de implementação fonética de cada sistema. A forma 
‘latir’, por exemplo, apresenta-se no Português como homófona da 
forma correspondente do Espanhol somente em variedades dialetais de 
Português que não apresentem, como regras de implementação 
fonética, palatalização de /t/ em  [tS], como costuma fazer o dialeto de 
Pelotas/RS, por exemplo, e/ou apagamento de /r/ em coda, tal como faz 
a variante carioca. 
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Na área da morfossintaxe, as línguas apresentam, entre outras 
particularidades, situações diferentes de regência, colocação, flexão 
verbal e clíticos, também responsáveis por interferências nesses 
componentes das gramáticas de aprendizado de Espanhol. 

 

Interferências fonológicas do Português no Espanhol 

É na área da fonologia que o aprendizado do Espanhol, por parte 
de nativos de Português, tem se mostrado mais sensível a interferências, 
uma vez que estas comprometem a comunicação e tendem a ser mais 
prejudiciais ao processo de significação. Tal é devido a diferenças de 
aplicação de regras fonológicas, como nos exemplos apresentados em 
(1), e a desencontros entre os inventários fonêmicos, como se vê em 
(2), e entre as relações sígnicas de ambas as línguas, como veremos a 
seguir.  
 
(2) Alguns desencontros entre os inventários fonêmicos de 

Português (P) e Espanhol (E) 
 

Sons de Pg
4 que não constam em E:    

[k’aź ], [b’çç ĺ ], [k’´́ )m´], [k´f’EE ], [dZZ ’ia], [ZZ ’e)ti] 

‘casa’,   ‘bola’,   ‘cama’,    ‘café’,   ‘dia’,     ‘gente’ 

 

Sons de Ep
5 que não constam em Pg :  

[r’ato], [x’orxe], [‘ashma], [n’aDD a], [‘uBB a], [l’aƒƒo] 

‘rato’,  ‘jorge’,   ‘asma’,    ‘nada’,  ‘uva’,   ‘lago’ 

 
                                                 
4 Pg  - Português gaúcho ou do Rio Grande do Sul 
5 Ep – Espanhol do Prata: denominação genérica que compreende as variedades 
metropolitanas de Montevidéu e Buenos Aires. 
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Fonemas de E que são alofones em Pg :   

E [t’ino], [tS’ino]    mas    Pg [t’ia] ~ [tS’ia] 

    ‘tino’,  ‘chino’                     ‘tia’,    ‘tia’ 

 

Alofones de Ep que são fonemas em P:  

Ep [k’aSe] ~ [k’aZe] ~ [k’aÄe]    mas    P [‘aSu], [‘aZu], [‘aÄu] 

     ‘calle’,     ‘calle’,    ‘calle’                   ‘acho’, ‘ajo’,    ‘alho’ 

  
São vários os modos como podem repercutir interferências do 

Português no Espanhol, referentes à fonologia da língua. 
Focalizaremos, neste trabalho, repercussões indiretas dessas 
interferências, ou seja, aquelas que envolvem uma relação entre 
atividades orais e de escrita, as quais, porque menos óbvias, resultam 
mais interessantes e, não raro, mais difíceis de diagnosticar e de tratar. 

Vejamos quatro dessas situações. A primeira reporta-se a uma 
atividade de produção escrita a partir de um input auditivo, ou seja, 
compreensão oral de Ep. 

 
(3) 1a Situação:  Produção Escrita a partir de Compreensão Oral 
de Ep 

INPUT  fonético:  a. hay un  [g’aSo]  en el techo 

    b. hay un  [g’aZo] en el techo 

OUTPUT ortográfico: a. hay un *gacho en el techo 
    b. hay un *gajo    en el techo 
 

A 1a situação, dada em (3), apresenta prejuízo semântico, uma 
vez que o leitor da escrita  produzida pelo aprendiz, o output 
ortográfico, não entenderá ‘gacho’ ~ ‘gajo’ como ‘gallo’ (‘galo’), 
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conforme quer a mensagem original, o input fonético. Na forma 
alternativa “b”, o leitor entenderá ‘gajo’  como ‘galho’. Neste caso, 
interfere a relação fonologia -ortografia do Português ( [S] ↔ ‘ch’ e    

[Z] ↔ ‘j‘ ), que o aprendiz hipotetiza ser igual em Espanhol. 
A próxima situação refere-se a uma atividade de produção oral a 

partir de um input ortográfico de Espanhol, equivalente a uma típica 
leitura em sala de aula. 
 
(4) 2a Situação:  Produção Oral a partir de Leitura 

 

INPUT ortográfico: no tenían ningún tino musical 

 OUTPUT fonético: no tenían ningún *[ tS’ino ] musical 

 
A 2a situação, dada em (4), apresenta prejuízo semântico, uma 

vez que o interlocutor ou ouvinte do aprendiz não entenderá o output 
fonético *[ tS’ino ] como ‘tino’  ( [t’ino] ), conforme quer a mensagem 

original, o input ortográfico.  O interlocutor entende [ tS’ino ] como 
‘chino’  (‘chinês’). É provável que o aprendiz tenha entendido, 
corretamente, ‘tino’  como ‘tino’. Porém, a sua produção apresenta um 
significante danificado para o seu interlocutor, prejudicando o 
significado. 

Na situação acima, pode-se diagnosticar que um sistema de 
variação do Pg (alofonia [t] ~ [tS] na implementação fonética de /t/) 
interfere na interlíngua do aprendiz, que hipotetiza, em Espanhol, a 
relação ‘t’ ↔ /t/  >  [ tS], produzindo um output fonético impróprio. 

A situação seguinte relata um caso de produção escrita a partir de 
um input fonético, isto é, de compreensão oral. 
 
(5) 3a Situação:  Produção Eescrita a partir de Compreensão Oral 

INPUT  fonético:   no había ningún [ tS’ino ] 

OUTPUT ortográfico:  no había ningún *tino 
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A 3a situação, dada em (5), implica prejuízo semântico pois o 

leitor não entenderá, pela escrita do aprendiz, ‘tino’ como ‘chino’ 
(‘chinês’), conforme quer a mensagem original, recebida pelo aprendiz 
como input fonético. O prejuízo que o significante errado acarreta 
poderá ser ainda maior: dependendo do contexto, o  leitor, ao invés de 
receber uma mensagem truncada ou dúbia, pode receber uma 
mensagem inteligível, porém de significação absolutamente diferente 
da original, entendendo  ‘tino’  como ‘tino’. 

À semelhança do verificado em  (4), diagnostica-se em (5) que o 
sistema de variação do Pg (alofonia [t] ~ [tS]  na implementação 
fonética de /t/), interfere na interlíngua do aprendiz, fazendo com que 
seja formulada, em Espanhol, a hipótese de relação ‘t’ ↔ /t/  >  [ tS], o 
que é detectado, ortograficamente, pelo emprego de ‘t’. 

 
(6)  4a Situação:  Compreensão e Interpretação de Texto 

     INPUT ortográfico:    se clava como un cuchillo inesperado 

INTERPRETAÇÃO:   ocorre uma sonolência, uma dormência 
repentina 

 
A 4a situação, apresentada em (6), descreve um caso típico de 

leitura em que a interpretação, por parte do aprendiz, evidencia que o 
seu output fonológico, para ‘cuchillo’, corresponde à derivação 
hipotética /koSilo/  >  [kuSilu], remetendo ao significado de ‘cochilo’, 
o que acarreta prejuízo semântico. 

Na situação acima, interfere a relação ortografia -fonologia do 
Português ( ‘ch’ ↔ [S]), que o aprendiz hipotetiza ser igual em 
Espanhol. 

 
 



JORGE ESPIGA 

 271 

AS INTERLÍNGUAS COMO PASSOS NO PROCESSO DE 
APRENDIZADO 

Em várias propostas teóricas sobre aquisição da linguagem, tem-
se analisado o processo de aquisição como processo construtivo de 
competência lingüística, equivalente a uma sucessão de estágios, não 
necessariamente na forma linear, mas numa seqüência regida por um 
crescendo de complexidade entre cada um dos estágios. Também a 
construção de competência em língua estrangeira representa, para o 
aprendiz, um caminho a percorrer, o qual parte de um estágio inicial ou 
primeiro, menos complexo, em direção ao estágio n ou final, mais 
complexo. 

Calabrese (1995) propõe, para a fonologia, que a complexidade 
de traços seja expressa em função de restrições referentes, 
fundamentalmente, à sua produção. Assim, traços mais complexos são 
mais marcados e, previsivelmente, será mais tardia a aquisição de 
segmentos que os envolvam ou, de alguma forma, os combinem. 
Estratégias de reparo a essas restrições são, provisoriamente, 
implementadas pelo aprendiz, durante as etapas do desenvolvimento ou 
aquisição da gramática.  

A partir dessa teoria de marcação baseada em restrições, Mota 
(1996) analisa as relações implicacionais entre tais atribuições de 
complexidade a traços fonológicos, propondo um modelo, para a 
aquisição segmental do Português, em que o aprendiz constrói o seu 
próprio caminho de desenvolvimento, embora as alternativas sejam 
previsíveis em função, justamente, daquelas relações implicacionais.  

Levelt e Van de Vijver (1998) apresentam, à luz da Teoria da 
Otimidade, uma proposta de aquisição de tipos silábicos baseada na 
tipologia de línguas e na freqüência de produção do aprendiz. A idéia é 
que cada etapa intermediária, no decorrer do processo aquisitivo, 
consiste num sistema gramatical completo.  No que diz respeito a tipos 
silábicos, os autores hipotetizam que cada um dos estágios do caminho 
poderia corresponder, na tipologia de línguas, à gramática de uma das 
línguas do mundo. Em outras palavras, cada um dos estágios ou 
gramáticas intermediárias do processo de aquisição poderia 
corresponder ao estágio ou gramática final de uma determinada língua 
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do mundo. Por isso referem-se às gramáticas intermediárias ou de 
desenvolvimento como gramáticas translingüísticas. 

Poder-se-ia transpor a idéia de gramáticas translingüísticas ao 
processo de aprendizado de Espanhol, por parte de falantes nativos de 
Português, propondo que cada estágio intermediário possa 
corresponder, por hipótese, a um estágio ou gramática transdialetal 
final, haja visto a ampla diversidade de dialetos de contato que podem 
ser inventariados no contínuo entre as duas línguas. Contudo, o aspecto 
que nos parece mais importante aqui é o de considerarmos cada 
interlíngua do processo de aprendizado como sistema gramatical 
completo e, ao mesmo tempo, mais complexo que o seu antecedente.  

O crescendo de complexidade entre as gramáticas intermediárias 
ou de desenvolvimento pode ser explicado, no âmbito da Teoria da 
Otimidade, como o caminho entre um estágio inicial, onde a produção 
do aprendiz privilegie outputs estruturalmente menos complexos, ou 
seja, não-marcados, em que as restrições de estrutura dominam as de 
fidelidade, para ir, gradativamente, promovendo restrições de 
fidelidade, isto é, privilegiando outputs mais fiéis, ao passo que mais 
complexos ou mais marcados (Gnanadesikan 1995; Tesar e Smolensky 
1996). Essa tendência, porque comum do ponto de vista 
translingüístico, pode propor-se como universal lingüístico. 

Se na aquisição da língua materna o estágio n ou final 
corresponde ao output do adulto, o qual, a criança, com alguma perda 
perceptual (Levelt e Van de Vijver, op.cit.), toma como input, na 
aquisição de língua estrangeira, o estágio n pode ser analisado como 
grau de competência igual ou bastante próxima dos nativos da língua 
alvo. Para o aprendizado de língua estrangeira, pode-se propor que o 
estágio n supõe o comprometimento máximo, por parte da produção, do 
output  com o input, entendido este como o conjunto de padrões ou 
modelos que o aprendiz de língua estrangeira recebe por insumos 
lingüísticos (Krashen, op.cit.). 

O caminho que os falantes de Português percorrem, em direção 
ao Espanhol, é curto, em comparação com o aprendizado de outras 
línguas estrangeiras, principalmente não-românicas. Por serem o 
Português e o Espanhol línguas muito próximas na sua genealogia, 
também o são na tipologia, com relativamente poucos estágios 
intermediários no aprendizado. Tão mais longo será o caminho do 
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aprendizado quanto mais diversa for a genealogia entre as línguas 
envolvidas, isto é, entre a língua origem e a língua alvo. 

O caminho de aprendizado do Espanhol, partindo do Português, 
poderia  ser representado como segue: 

 
 

(7) Caminho de aprendizado do Espanhol (E) a partir do 
Português (P) 

 

    P = estágio 1           →→       estágio 2       →→       estágio 3         

→→  ... →→         estágio n = E 

 
 Alguns fenômenos de implementação fonética específicos de 

alguns dialetos do Português do Brasil (PB), a serem desativados no 
aprendizado do Espanhol, são apresentados em (8).  

 

(8) Alguns fenômenos de implementação fonética específicos de 
dialetos do PB 

Palatalização de / t, d /   em ‘tia’, ‘dia’ 
Vocalização de / l / em coda   em ‘balde’, ‘sol’ 
Nasalização de vogais prenasais   em  ‘canto’, ‘mama’ 
Vozeamento (sonorização) de /s/ intervolcálico  em ‘mesa’, ‘lisa’ 
Oposição distintiva de labial plosiva/fricativa  em ‘ bala’, ‘vala’ 
Elevação de /e, o/ finais  em ‘lente’, ‘lado’ 

 
Do ponto de vista do gerativismo clássico e da fonologia lexical, 

modelos teóricos que enfatizam os processos transformacionais 
operados com vistas à superficialização de estruturas subjacentes, pode-
se entender que, a cada estágio de aquisição da língua, o aprendiz testa 
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a ativação de certas regras, princípios e algoritmos de formação de 
domínios inerentes à morfossintaxe e à fonologia da língua alvo 
enquanto desativa outros, próprios da língua de origem ou hipotetizados 
na interlíngua correspondente ao estágio anterior do aprendizado. 

Já à luz da Teoria da Otimidade, a cada estágio, o aprendiz ativa 
e rearranja (ou rehierarquiza) princípios e restrições, desativando 
outros, a fim de estabelecer um dispositivo de filtragem que é utilizado 
por um mecanismo de seleção de formas lingüísticas candidatas  à 
produção, por parte do aprendiz. A forma lingüística selecionada, 
considerada ótima, será aquela que apresentar menor violação do 
conjunto de restrições hipotetizado para a interlíngua do estágio em 
questão (cf. Prince e Smolensky 1993).  

À diferença de outras teorias em que uma regra fonológica, por 
exemplo, não enxerga, no sentido estrito, condicionamentos ou 
contextos de outro componente, como o sintático, operando de modo 
mais ou menos estanque, o modelo proposto pela Teoria da Otimidade 
tem caráter de teoria integrada, uma vez que o dispositivo de filtragem 
considera, concomitantemente, uma hierarquia de princípios e 
restrições que são referentes à fonologia, à morfologia e à sintaxe do 
sistema. 

Estabelecida a hierarquia (ou ranqueamento) de restrições 
inerente a uma certa interlíngua de aprendizado, é de se supor que há 
uma relação de proporcionalidade inversa entre a competência  
lingüística do aprendiz nessa gramática intermediária e o quantum de 
violabilidade das suas restrições. De outra parte, a cada novo estágio a 
que tem acesso, o aprendiz, sucessivamente, hipotetiza uma nova 
hierarquia ou ranqueamento, promovendo alterações no ranqueamento 
do estágio anterior.  

Desse modo, o processo de aprendizado tem caráter construtivo, 
de constante reformulação de hipóteses e readequação do aparato 
gramatical aos novos e mais complexos níveis de competência 
lingüística que os estágios implicam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eficiência do processo de aprendizado de Espanhol é 
fortemente condicionada por uma metodologia de ensino capaz de 
sistematizar as hipóteses formuladas pelos aprendizes, diagnosticar e 
resolver problemas de interferências, especialmente de fonologia, e 
controlar a progressão de um estágio intermediário para outro, em 
direção à língua alvo.  

Nesse processo, importa, ainda, atentar para a possibilidade de 
fossilização das hipóteses não confirmadas porque impróprias, que 
tenham sido formuladas como tentativas espontâneas e naturais de 
produção, acentuadamente motivadas pelo uso estimulado de 
interlínguas. 

O conhecimento indispensável da teoria fonológica, 
especialmente no que tange à aquisição de Espanhol e às semelhanç as e 
diferenças entre ambos os sistemas, bem como o tratamento adequado 
das questões inerentes ao pluridialetalismo de Português e Espanhol e à 
sua poli-estandardização, constituem requisitos básicos para o sucesso 
do ensino-aprendizado de Espanhol, como língua estrangeira, para 
falantes nativos de Português.    

Dada a grande proximidade gramatical entre ambas as línguas, o 
caminho a percorrer, partindo do Português em direção ao Espanhol, é 
relativamente curto em distância. Entretanto, a eficiência na construção 
de competência mediante a progressão entre as gramáticas 
intermediárias ou de desenvolvimento dependerá bastante do equilíbrio 
entre fatores de produção referentes, de um lado, à ênfase na 
comunicação e, de outro, à ênfase na proficiência.  
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Huevo ~ güevo, em Espanhol: uma questão 
ortográfica? 

Clara da Silva 
UCPEL/FURG 

 

INTRODUÇÃO 

 Em espanhol, está-se dando um processo de mudança nas 
sílabas iniciadas pelos glides jod e wau. Neste trabalho vai ser 
focalizado o caso das sílabas com o segmento [w] em posição inicial 
absoluta seguido de vogal, por exemplo: huerto  [wérto], (horto), hueso 
[wéso], (osso), huevo [wéβo], (ovo), Walter [wálter], wáter, (vaso 
sanitário), whisky [wíski], etc. Nos registros populares, nessa sílaba, 
aparece acrescentada uma consoante plosiva ou fricativa, velar ou labial 
sonora [g ~ γ ~ b ~ β] antes do [w] inicial; então, pode-se ouvir [gwéso 
~ γwéso ~ bwéso ~ βwéso], [gwéβo ~ γwéβo ~ bwéβo], [gwálteR], 
[gwáter], [gwíski ~ γwíski], etc. Assim têm-se duas variantes, uma 
variante culta, sem epêntese, e uma variante popular, estigmatizada, 
com epêntese. 
 Nas palavras que contêm o grupo tautossilábico [wa], a 
situação parece resolvida, ainda no latim vulgar, como se deduz dos 
casos da palavra de origem germânica wardar, que passou para 
guardar, deslocando a latina vigilar. Nos inícios do espanhol, a palavra 
germânica *wantos deslocou a latina manicas, dando origem a guante  
(luva), por exemplo. De origem árabe entraram, em espanhol e 
português, a palavra alcahuete , de al-qawwa #d, (alcagüete), guarismo de 
Alhua #rizmi ,̂ (algarismo), e outras. Tanto nos dialetos hispano-
americanos, como no português brasileiro, aparece o nome de uma 
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planta medicinal da flora regional, huaco, como guaco; também a 
palavra huasca [γwáska ~ gwáska], guasca; ou as palavras guacho 
(órfão) e gaucho (gaúcho), com origem provável na palavra quíchua 
*wacho, assim como muitos outros exemplos. Em todos os casos, a 
variante com [g] epentético aparece aceita pela norma padrão, embora o 
dicionário da Real Academia de la Lengua Española  (RAE) registre as 
variantes sem [g], por exemplo, huacamayo (ave da fauna de América 
Central), para guacamayo, ou huaca (sepulcro dos antigos incas que 
guardam tesouros), huaco e huasca para guaca, guaco e guasca, 
respectivamente. De todo modo, o dicionário remete às formas com [g] 
inicial como sendo as preferidas. 

 Já no caso de [we] a situação é diferente. É aceito que, ainda no 
latim popular, tinha-se iniciado a ditongação de /ε , ç/, como 
conseqüência das mudanças do sistema vocálico latino. 
 No que respeita à epêntese, tanto Rafael Lapesa (1985: 468) 
como Amado Alonso (1967 (b): 28) recolheram, de manuscritos dos 
inícios do século XV e XVI, testemunhos de que “la w de huevo, hueso 
se reforzaba con una g previa”, (o w de ovo reforçava-se com um g 
prévio), por exemplo, em manuscritos do Fuero Viejo de Castilla, assim 
como em Juan de Valdés, que, no seu Diálogo de la Lengua ([1535, ed. 
original], 1928: 65), registra, também, a pronúncia güevo, güerto , 
güesso, embora declare que “oféndeme el sonido y por esso tengo por 
mejor la h”, (ofende-me o som e por isso acho melhor o h). Ou Gonzalo 
Correas ([1526], 1954: 51), que um século mais tarde representava com 
a grafia g, sem nenhum tipo de ressalva, todas as palavras nas que 
aparecia a epêntese. 
 Para Alarcos Llorach (1971: 164), o fato de que a grafia hu- 
tenha que aparecer diante de /e/, no caso de huelga, (greve), enquanto 
diante das outras vogais aparece gu-, “é uma pura questão ortográfica: 
nos séculos clássicos abundam as grafias güerto , güevo, etc. 
 No entanto, o que o autor chama de “pura questão ortográfica” 
está ocultando várias outras questões, e muito intricadas, como o status 
do segmento [w], e, por extensão, dos glides, no sistema fonológico do 
espanhol, o papel desse segmento na sílaba, a existência ou não de 
ditongos crescentes na subjacência, as condições de boa formação da 
sílaba em espanhol, e, finalmente, a estigmatização que pesa sobre as 
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variantes epentetizadas, assim como a relação entre língua escrita e 
fonologia. 
 O estudo do glide [w] nos ditongos crescentes, em início de 
palavra, também apresenta repercussão direta na área de Lingüística 
Aplicada, pois integra-se a decisões e explicações fundamentais ao se 
tratar do ensino do espanhol como língua estrangeira e, sem dúvida, 
como língua materna. 
 Neste artigo, serão estudados, apenas, os temas referidos à 
sílaba do espanhol e as condições de boa formação silábica ligados ao 
caso em foco. 

A SÍLABA EM FOCO 

 Com o florescimento das fonologias não-lineares, houve um 
renascer do interesse pela sílaba e, sobretudo, pela interação entre 
estrutura silábica, processo de silabação e organização interna dos 
segmentos. Por um lado, a Fonologia Autossegmental propõe que os 
traços que compõem cada segmento estão dispostos em diferentes 
camadas (tiers), estabelecendo-se uma hierarquia representável com um 
modelo geométrico que lembra os móbiles de Calder (Clements e 
Hume (1995: 249). Como conseqüência dessa organização interna, os 
traços podem estender-se aquém ou além de um segmento, ligar-se a 
mais de uma unidade, como também funcionar isoladamente ou em 
conjuntos solidários (Hernandorena, 1999: 13). 
 Por outro lado, a sílaba, na fonologia não-linear, é enfocada 
como um objeto multi-dimensional de seqüências de segmentos cujos 
constituintes são organizados hierarquicamente (Bisol: 1989: 186)1, 
como mostra o diagrama abaixo: 
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FIGURA 1. Diagrama da sílaba 

 

 Cada nível é uma seqüência de unidades lingüísticas 
correspondendo o nível silábico à sílaba in totum. O nível prosódico 
representa o tempo fonológico dos constituintes silábicos -ataque e 
rima- sendo simbolizado por X, uma unidade de tempo intrinsecamente 
destituída de traços, na proposta de Levin (1985) ou por CV, 
representando posições funcionais -picos e não picos, e as unidades de 
tempo fonológico- na proposta de Clements e Keyser (1983). O nível 
melódico corresponde aos segmentos (Bisol, 1992: 150; Collischonn, 
1997: 39, 44).  

 Também contribuiu, nas mudanças de enfoque, a preocupação 
do gerativismo por estabelecer uma gramática geral, comum a todas as 
línguas, que permitiu fixar um sistema de princípios, condições e regras 
conhecido como Gramática Universal (GU), (Chomsky, 1969: 115). A 
GU regula o funcionamento das línguas assim como a organização 
interna dos constituintes lingüísticos. 
 Seguindo esse trilho teórico, procurou-se estabelecer, ainda, se 
há moldes silábicos universais, da mesma forma que há inventários de 
segmentos, hierarquicamente organizados, segundo seu grau de 
complexidade. O processo de aquisição da língua materna pelas 
crianças e o estudo comparativo das estruturas silábicas das diferentes 
línguas do mundo respalda a proposta de que o molde silábico universal 
é CV, formado por uma consoante, no ataque, e uma vogal como 
núcleo. Da combinação desses elementos, geram-se os restantes moldes 
silábicos que integram os inventários das línguas do mundo. 



CLARA DA SILVA 

 281 

 A Fonologia da Sílaba opera com um conjunto de princípios 
universais: Princípio de Sonância 2, Princípio do Licenciamento 
Prosódico3, Princípio de Localidade4, Princípio de Direcionalidade5, 
Princípio da Integridade Prosódica6, entre outros7. Utiliza-se também de 
parâmetros, condições que prevêem diversas possibilidades, dentre as 
quais cada língua faz escolhas. Entre as condições paramétricas figuram 
o molde silábico e os filtros; esses últimos são as restrições de que cada 
língua se utiliza para excluir, por exemplo, as seqüências de segmentos 
não aceitas, no interior de cada constituinte silábico Esse conjunto de 
parâmetros específicos conformam as Condições de Boa Formação. 
Este trabalho tem como base a proposta de silabação de Itô, (1986), 
tendo as condições de boa formação como eixo da teoria.  

As condições de boa-formação da sílaba espanhola 

 O molde é uma condição que diz respeito a associação entre o 
nível silábico e o nível dos segmentos. Determina, por exemplo, o 
número máximo de elementos CV que podem estar associados a um 
único elemento σ (Collischonn, 1997: 50). No caso do espanhol, a 
existência do molde silábico CCVC permite inferir que são admitidos 
também: CV, CVC, V, VC, VCC; ou seja, todos os padrões que podem 
estar contidos dentro da seqüência máxima representada pelo molde. 
 O molde silábico básico do espanhol pode ser descrito assim: 
⇒ tem uma estrutura binária, constituída de ataque e rima, 

representável segundo o seguinte esquema: 

 
FIGURA 1. Esquema representando a sílaba espanhola  
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⇒ a rima, R, é um constituinte obrigatório, entanto que o ataque, (A), 

é opcional; 
⇒ a rima espanhola está formada por núcleo, N, e coda, (Cd); 
⇒ o núcleo, obrigatório, é sempre uma vogal, a coda é opcional; 
⇒ a sílaba ramifica para a esquerda, mapeando a consoante adjacente 

mais próxima para formar o ataque, de acordo com o molde 
silábico universal CV; 

⇒ os ataques podem ser simples ou complexos; 
⇒ o ataque complexo acontece como conseqüência da Condição de 

Maximização do Ataque, que faz parte do Princípio de 
Direcionalidade, e diz: enquanto houver consoantes para serem 
mapeadas à esquerda, a escanção deve continuar;  

⇒ a coda é opcional; anexam-se à rima as consoantes adjacentes que 
estejam ainda sem silabar, de acordo com o Princípio de 
Licenciamento Prosódico, conformando, desse modo, uma rima 
ramificada. 

Condições de boa formação da sílaba espanhola 

 Para cada constituinte silábico há um conjunto de condições de 
boa-formação. As condições para o ataque da sílaba espanhola 
coincidem com as que foram sistematizadas por Collischonnn para o 
português (1997: 94), propondo, por exemplo, como primeira condição 
para o ataque que qualquer consoante pode ser associada a essa 
posição, se houver apenas uma casa X. Se houver duas casas X, é 
necessário restringir o modo de associação de maneira que a primeira 
casa seja preenchida por uma obstruinte e a segunda por uma líquida. 
Mediante a expressão de condições, restringe-se a geração de 
combinações não utilizadas pela língua. Uma vez descritas todas as 
condições e restrições que regulam cada constituinte silábico pode ser 
elaborado o algoritmo da sílaba espanhola. 

 No espanhol, o molde silábico básico é CV. Em aqueles moldes 
como V, VC, sem ataque consonantal inicial, a língua, mediante o 
processo de ressilabação, restitui o molde básico preferencial. Por 
exemplo: con a.mor, (com amor), ressilaba-se, no nível póslexical, 
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como [ko.ná.moR], e tan alto, (tão alto), como [ta.nál.to], passando para 
ataque o /n/ da coda de con e tan. 
 As condições para rimas bem formadas estabelecem que o 
núcleo deve estar constituído por um segmento vocálico [+sil, -cons], 
como em todas as línguas romanas. O ataque é opcional, e, quando 
ocorre, há restrições que coíbem o aparecimentos de determinadas 
consoantes. Assim, no ataque inicial absoluto, a consoante [+soante] /R/ 
não pode aparecer; mas pode aparecer como ataque interior: moro, 
[mó.Ro], (mouro), ahora,[a.ó.Ra], (agora). A coda é opcional, podendo 
ser ocupada essa posição por segmentos da classe [+soante], além dos 
obstruintes [-soante] /s/, /T/, esse último, nos dialetos européus. Outras 
consoantes, além dessas, podem aparecer em empréstimos ou 
latinismos, mas são simplificadas ou apagadas, por exemplo: club [clu], 
descripto, [des.cri.to]. 

O problema norteador 

 Na lista de palavras reunidas em (1a, 1b), há sílabas em que 
aparece um ditongo: uma seqüência de segmentos vocálicos 
tautossilábicos, sendo que um dos segmentos é interpretado como vogal 
e o outro, como glide. O segmento vocálico é aquele com grau maior de 
sonância, constituindo o núcleo ou pico silábico; ao passo que os glides, 
com uma distância de um grau mais abaixo, na escala de sonância, 
constituem as margens silábicas. A seqüência de segmentos aparece, na 
superfície, na mesma sílaba.  
 Assume-se, neste trabalho, que o léxico está organizado em 
níveis, os quais são domínios para duas classes de regras fonológicas, 
lexicais e pós-lexicais, e que os resultados de um e outro domínio são 
diferentes. 
 No que diz respeito aos ditongos crescentes, segue-se a postura 
de Bisol para o português, quando propõe que, no nível léxico, o molde 
silábico para os ditongos crescentes é V.V, ou seja, heterossilábico. No 
nível pós-lexical, o primeiro V passa para glide, em relação 
tautossilábica com o segundo V, gerando-se, desse modo, um ditongo 
crescente [GV]; no nível lexical, haveria hiato; no nível pós-lexical, 
ditongo.  
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 No espanhol, na superfície, aparecem cinco ditongos 
decrescentes (1.a) e oito crescentes (1.b): 
(1.a) 
aire  [ái9.Re]   (ar) 
laurel  [lau9.Rél]  (louro) 
rey  [réi9]   (rei) 
reuma  [réu9.ma]  (reuma) 
hoy  [ói9]   (hoje) 
 
(1.b) 
yate  [já.te ~ Sá.te ~ Zá.te]  (iate) 
water  [wá.ter ~ gwá.ter]  (vaso sanitário) 
hierba  [jéR.Ba ~ Sér.Ba ~ Zér.Ba] (erva) 
huerta  [wéR.ta ~ gwér.ta]  (horta) 
yogur  [jo.γúR ~ So.γúR ~ Zo.γúR] (iogurte) 
word  [wór ~ gwóR]   (processador de texto) 
yuca  [jú.ka ~ Sú.ka ~ Zú.ka]  (mandioca) 
whisky  [wís.ki ~ gwís.ki]  (uísque) 
 
 A sílaba com ditongo crescente inicial, sem consoante 
precedente, que aparece no pós-léxico, é uma sílaba mal formada; esse 
fato tem conseqüências na interface do nível melódico com o nível 
prosódico. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Os dados para o presente estudo foram levantados das 
gravações feitas por uma equipe do Instituto de Lingüística da 
Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade da 
República do Uruguai, que integram o corpus de um projeto de 
pesquisa sobre o espanhol e o português falados nesse país, sob a 
responsabilidade do Dr. Adolfo Elizaincín. 
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 Uma vez iniciada a análise dos dados, a ressilabação das 
palavras com a combinação [we] em posição inicial, constituiu-se em 
peça chave para explicar a ocorrência ou não ocorrência da epêntese. 
 Um dos processos de ressilabacão mais gerais é a conversão da 
coda em ataque (Bisol: 1999: 24). Comparando o que acontece, no 
espanhol, na ressilabação das palavras iniciadas com ditongos 
decrescentes e o que acontece com os ditongos crescentes iniciados 
pelo segmento [w], pode-se comprovar que os resultados diferem. Se 
uma palavra iniciada por ditongo decrescente estiver precedida de 
consoante, a consoante da coda da palavra precedente passa a ser o 
ataque da sílaba seguinte, como nos exemplos de (2.a): 
(2.a)  
 el aire    (o ar); 
 el ausente   (o ausente); 
 un europeo   (um europeu); 
 es hoy     (é hoje). 
 
 O quadro 1 explicita essas ocorrências: 
 
QUADRO 1. Ressilabação de ditongos decrescentes precedidos de consoante 

Dado Ressilabação 
percebida 

el aire e.[lái9.]re 
el ausente e.[lau9.]sén.te 
un europeo u.[neu9.]ro.pé.o 
es hoy e.[sói9] 

 
 Se a sílaba precedente acabar em vogal, o processo fonológico 
que se pode observar nos casos da lista (2.b) é a fusão das duas vogais 
idênticas, ou seja, ocorre uma degeminação. Se as duas vogais que se 
encontram são da mesma categoria, juntam-se as duas vogais na rima 
que restou (Bisol, 1992: 90). A seguir, os exemplos: 
(2.b) 
 la aurora  (a aurora); 
 la aislaron  (isolaram ela, a isolaram); 
 está ausente   (está ausente). 
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 O quadro 2 representa esse fenômeno: 
 

QUADRO 2. Ressilabação de ditongos decrescentes precedidos de vogal 
Dado Ressilabação Ressilabação percebida 
la aurora laau.ro.ra [lau9.ró.ra] 
la aislaron laais.la.ron [lai9s.lá.ron] 
está ausente es.taau.sen.te [es.tau9.sén.te] 

  
No caso dos ditongos crescentes [ja], [je], [jo], [ju], [wa], [we], 

[wi], [wo], não acontece o mesmo. Já tinha observado Navarro Tomás 
(1963: 151) que há grupos de vogais em que não acontece a 
degeminação. Na lista feita por esse foneticista, figuram os ditongos 
crescentes quando precedidos de uma palavra acabada com vogal a, ou 
o, gerando os grupos: aie, eie, eue, euo, oie, ouo, oia, além de outras 
combinações. Navarro Tomás explica que a impossibilidade da fusão 
decorre do aparecimento de uma vogal mais fechada entre duas vogais 
relativamente abertas. A depressão da perceptibilidade provocada pela 
vogal mais fechada constitui, segundo Navarro Tomás (1963: 150), o 
ponto de divisão silábica entre as demais vogais do grupo. 
 No caso dos ditongos crescentes, quando precedidos de palavra 
acabada em consoante, Alarcos (1971: 158) tinha observado que não há 
ressilabação se aparecer [w] em posição inicial de palavra. Atribui a 
impossibilidade à presença de um reforço consonântico que obriga, no 
decurso, a constituir com [we] uma sílaba diferente. 
 Os dados da amostra, listados em (2.c), confirmam que não se 
dá o processo de ressilabação nos casos de: 
(2.c) 
 el huerto    (o horto); 
 el huérfano   (o órfão); 
 es huérfano   (é órfão); 
 dan hueso  (dão osso);  
 echar huevo   (botar/jogar ovo);  
 los huesos  (os ossos);  
 es un huequito    (é um buraquinho). 
 Os falantes ressilabam como mostra o Quadro 3: 
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QUADRO 3. Ressilabação dos ditongos crescentes precedidos de consoante 

Dado Ressilabação 
percebida 

Ressilabação 
esperada 

El huerto [el.wér.t
o] 

*[e.lwér.to] 

El huérfano [el.wér.fa.no] *[e.lwér.fano] 
Es huérfano  [eh.wér.fa.no] *[e.swér.fa.no] 
Dan hueso [dáN.wé.so] *[da.nwé.so] 
Echar huevo [e.tSár.wé.βo] *[e.tSa.Rwé.βo] 
Los huesos [loh.wé.soh *[lo.swé.soh] 
Es un huequito [e.súN.we.kí.to] *[e.su.nwe.kí.to] 

 
 Para poder esclarecer por que não se dá a ressilabação, 
observou-se o que acontecia com as palavras agrupadas em (2.d), todas 
elas iniciadas por vogal.  
(2.d) 
 el hurto  (o roubo) 
 el herpe  (o herpes) 
 el orfanato   (o orfanatório) 
 el orden  (a ordem, o arranjo) 
 es único  (é único) 
 es Ema   (é Ema) 
 es hoy   (é hoje) 
 dan eso   (dão isso) 
 hacen humo   (fazem fumaça) 
 echar eso  (jogar/botar isso) 
 echar humo   (jogar fumaça) 
 los osos  (os ursos) 
 los usos  (os usos) 
 es un eco   (é um eco) 
 es un hermano  (é um irmão) 
 es un humito  (é uma fumacinha) 
 
 No Quadro 4, mostra-se o resultado da ressilabação das 
palavras agrupadas em (2.d): 
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QUADRO 4. Ressilabação das palavras listadas em (2.d), iniciadas por vogal 
precedidas de consoante 
Dado Ressilabação esperada  Ressilabação 

percebida  
el hurto [e.lúR.to] [e.lúR.to] 
el herpe [e.léR.pe] [e.léR.pe] 
el orfanato  [e.loR.fa.ná.to] [e.loR.fa.ná.to] 
el orden [e.lóR.δen ] [e.lóR.δen ] 
es único [e.sú.ni.ko] [e.sú.ni.ko] 
es Ema [e.sé.ma] [e.sé.ma] 
es hoy [e.sói9] [e.sói9] 
dan eso [da.né.so] [da.né.so] 
hacen humo  [a.se.nú.mo] [a.se.nú.mo] 
echar eso [e.tSa.Ré.so] [e.tSa.Ré.so] 

echar humo [e.tSa.Rú.mo] [e.tSa.Rú.mo] 
los osos [lo.so.soh] [lo.so.soh] 
los usos [lo.sú.soh] [lo.sú.soh] 
es un eco [e.su.né.ko] [e.su.né.ko] 
es un hermano [e.su.ner.má.no] [e.su.ner.má.no] 
es un humito [e.su.nu.mí.to] [e.su.nu.mí.to] 
  

Comparando os Quadros 3 e 4, pode-se apreciar que os 
resultados da ressilbalação de ambos agrupamentos de palavras 
diferem. No Quadro 4, as palavras com molde VC, V ou VG, graças à 
ressilabação, acabaram restituindo o molde básico CV. Mas por que 
não ressilabam os ditongos iniciados por [w]? 
 As características do segmento [w], talvez seja um dos fatores 
incidentes. Por um lado, o segmento [w], alofone da vogal /u/, está 
ocupando uma posição de margem silábica, no ataque silábico, posição 
própria de uma consoante. Por outro lado, segundo a fonologia 
autossegmental, um segmento é complexo, quando apresenta um nó de 
raiz caracterizado por dois traços diferentes de articulação oral, como 
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mínimo, ou seja, o segmento apresenta duas ou mais constrições no 
trato oral.  
 A seguir, a representação do segmento [w]: 
 

   
FIGURA 2. Representação, na geometria de traços, do segmento [w] 

 
 Como o diagrama mostra, o segmento [w] possui duas 
articulações primárias vocálicas [labial] e [dorsal], de maneira que é um 
exemplo de segmento complexo.  
 A epêntese é produzida pelo espraiamento do segmento 
complexo [w]. A particularidade do segmento [w] permite prever o 
aparecimento de [b ~ β], nas variantes [bwéβo ~ βwéβo], por 
espraiamento do traço [labial ] ou [g ~ γ], nas variantes [gwéβo ~ 
γwéβo], por espraiamento do traço [dorsal]. 
 Uma vez formada a consoante epentética, por espraiamento de 
traços de [w], há um novo mapeamento silábico, dado que o Princípio 
de Licenciamento Prosódico está sempre ativo, ainda no pós-léxico, e a 
consoante epentética é escandida como ataque consonantal. Desse 
modo, é restaurado um padrão silábico que concorda com condições 
específicas da língua, nesse caso, uma estrutura com ataque preenchido 
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por consoante. Como conseqüência da ressilabação, aparecem, no nível 
pós-lexical: güeso [gwéso], güevo [gwéβo], güérfano [gwérfano], 
güerto [gwérto], güeya [gwéZa], güelga [gwélγa], güínchester 
[gwíntSester], Guálter [gwálter], guáter [gwáter], etc. 
 Já nos casos em que a palavra está isolada, o espraiamento de 
[w] nãó é perceptível. Por exemplo, entre as perguntas que os 
entrevistadores que levantaram o corpus do Instituto de Lingüística 
faziam para os informantes, figura a seguinte: 
 
(3.a) 
“—¿Cómo se llama lo que pone la gallina? (Como se chama o que bota 
a galinha?) 
—Huevo (Ovo).” 
 [wéβo] é a resposta freqüente. Por que não aparecem [g] ou [b], 
nesses casos? Porque não há contexto que favoreça o espraiamento de 
[w] e a conseqüente ocorrência de [g] ou [b]. 
 A respeito de quais os contextos que favorecem o aparecimento 
da epêntese, e quais desfavorecem, no Quadro 5, abaixo, aparecem os 
pesos relativos das variáveis lingüísticas significativas: 
 
QUADRO 5. Peso relativo das combinações dos valores significativos no output do 

Varbrul 

t 0,70* E 0,24 c 0,50 E 0,24 n 0,78 E 0,23 

v 0,39 A 0,85 d 0,51 A 0,84 q 0,19 A 0,86 

- 0,33       h 0,54   

p = 0,007 p = 0,03 p = 0,000 
 
*Peso relativo8 
p= Significação estatística 
Variáveis lingüísticas que figuram no quadro: 
Contexto precedente: t = consoante; v = vogal; - = pausa. 
Vogal seguinte quanto à abertura: E = [-ab1, +ab2]; A = [+ab1, +ab2]. 
Consoante precedente quanto ao ponto de articulação: c = [coronal]; 
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d = [dorsal]. 
Consoante precedente quanto ao modo de articulação: n = nasal; 
q = líquida; h = fricativa aspirada. 
 
 A presença de uma nasal é tão claramente favorecedor, que 
quase pode ser interpretado como uma regra categórica. 
Fonologicamente, o traço [-contínuo] da nasal favorece o aparecimento 
de uma consoante velar, também com o traço [-contínuo]. Por outra 
parte, as líquidas não favorecem o aparecimento de epêntese. O 
aparecimento da epêntese é favorecido pela presença de uma vogal 
[+aberta, +dorsal], no contexto seguinte, combinada com a existência 
de qualquer consoante, no contexto precedente. A significação é ainda 
maior quando há uma consoante nasal, no contexto precedente. 
Mostram-se desfavorecedoras, a presença, no contexto seguinte, da 
vogal de abertura média /e/, e, no contexto precedente, uma pausa, uma 
vogal ou uma consoante líquida. São neutras a presença de uma 
fricativa aspirada, no contexto precedente, assim como o ponto de 
articulação da consoante precedente. 
 Além dos fatos pertencentes ao domínio da sílaba, já 
analisados, interagem com estes, fatores próprios do nível do segmento. 
Já foi mencionada a complexidade do segmento [w], que, segundo o 
contexto, espraia -se ou não. 
 

UM CONFLITO ENTRE NORMAS 

 Desde o início, a norma culta do espanhol utilizou-se de duas 
soluções, uma para as palavras herdadas do latim, como huevo (lat. 
ovum, -i), huerto  (lat. hortus, -i), hueso (lat. os, ossis), etc., e outra para 
os empréstimos lingüísticos, das línguas germânicas primeiro, e das 
ameríndias depois. Nas palavras originárias do latim, que integram um 
inventário curto, poucas palavras mas muito vivas, muito usadas, não 
podia nem pode aparecer a epêntese, mas nos empréstimos, sim. 
 No último dicionário, a RAE decidiu que a palavra whisky se 
escreve “güisqui”, o que provocou surpresa porque os falantes que 
bebem uísque ainda pronunciam [wíski], mas não foi “liberado” o “g” 
para huevo e as outras palavras da lista. A RAE pode argumentar que é 
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coerente porque whisky é uma palavra estrangeira e huevo, não. Mas o 
g- também não foi liberado para os nomes próprios, empréstimos do 
inglês, muito usados em vários países hispano-americanos, Walter, 
Wilson e Washington, por exemplo, que nos registros populares podem 
aparecer como [elγwálter], [elγwílson] e [elγwáSinton ~ elγwáZinton]. 
Esses empréstimos epentetizados ainda estão na fase estigmatizada. 
 Como há concordância, tanto entre pesquisadores como entre 
os falantes alfabetizados, acerca do aparecimento da epêntese diante de 
[w], esperava-se um maior número de ocorrências nas gravações do 
corpus levantado; mas o fato concreto é que não apareceu na freqüência 
esperada. Por que não apareceu se é um fenômeno tão vivo? Aparecem 
outras formas que caracterizam os registros populares do Uruguai tais 
como aspiração do segmento /s/: [siémpre βámoh]; perda do -s como 
marca do plural: [loh gurise]; as duas etapas do processo de queda do 
segmento /d/ intervocálico e posterior ditongação do sufixo –ado: 
[manchao ~ manchau], para “manchado”; a forma verbal “[áiγa] em 
lugar de “haya”; a forma verbal [báZamos ~ báSamos] em lugar de 
vayamos, e vários outros casos. 
 Uma hipótese possível é que a escola teria um tratamento 
diferenciado para os casos mencionados no parágrafo anterior, 
registrados nas gravações do corpus, e o caso da epêntese antes do [w]. 
Para os primeiros casos, a escola não tem uma posição de “combate” 
tão clara como para a epêntese antes do [w].  
 No caso da aspiração ou queda do /s/, as gerações anteriores, as 
pessoas que hoje têm cinqüenta anos e mais, eram controladas na 
escola, mas não de um modo rigoroso. “No te comas las eses”, era a 
censura moderada que podiam receber algumas crianças na escola, no 
momento da leitura em voz alta. Mas eram os casos em que quase se 
ouvia uma velar fricativa: [loxguríse] para [lohguríseh]. 
 A situação é bem diferente no caso da epêntese diante de [w]. A 
escola tem como objetivo ortográfico esse caso porque todas as 
palavras com o ditongo we inicial se escrevem com agá, (huésped, 
hueco, huérfano, etc.). Para a escola há dois problemas juntos, a 
pronúncia estigmatizada e uma forma escrita difícil de adquirir pela 
presença de uma letra que não representa fonema nenhum. 
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 A hipótese explicativa que se propôs é que, sendo o Uruguai 
um país altamente escolarizado, a pressão da escolarização faz com que 
as pessoas, em qualquer situação que não seja estritamente familiar, não 
usem as formas estigmatizadas com epêntese diante de [w]. A pressão 
da escola seria o fator mais forte na eleição da forma mais prestigiosa 
em situações formais e na interação com pessoas de maior hierarquia. 
 Partiu-se da hipótese de que, na zona rural, o fenômeno teria 
maiores probabilidades de ser registrado. O povo ao qual pertencem os 
informantes, Puntas del Sauce, está a 170 km da capital, Montevidéu, 
sendo uma zona rural. Todos os informantes estão escolarizados, às 
vezes só um ano ou dois de escola. A maioria dos sujeitos não 
epentetiza, mas há sujeitos que ora epentetizam, ora não epentetizam. 
Tanto a situação como o interlocutor sempre eram os mesmos. 
 A análise estatística dos dados mediante o programa 
computacional VARBRUL, mostrou que o peso das variáveis 
extralingüísticas não é significativo no aparecimento ou não 
aparecimento da epêntese. Para a variável idade, as pessoas de mais de 
40 anos aparecem como mais epentetizadoras, com um peso, discreto, 
de 0,57. Esse peso não é significativo, p= 0,345, porque não se 
contrapõe a um peso baixo do outro fator, pessoas que têm menos de 40 
anos, que tem um peso, neutro, de 0,48. Como não há informantes das 
células sociais “escolaridade alta”, “idade superior a 40 anos”, esse fato 
impediu a comparação entre essas células com as de “escolaridade 
baixa”, “idade superior a 40 anos” e as de “escolaridade alta”, “idade 
até 40 anos” e de “escolaridade baixa”, “idade até 40 anos”.  
 Por outro lado, a variável escolaridade também não é 
significativa (p= 0,690) devido a que os pesos relativos dos dois fatores 
considerados são, de fato, neutros: escolaridade alta, w= 0,52, e 
escolaridade baixa, w= 0,49. 
 Se bem que para esta mostra e para estes dados, os fatores 
extralingüísticos não tenham peso significativo, resta o desafio de 
continuar pesquisando para a comprovação desses resultados. 
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CONCLUSÃO 

 Sendo a estrutura silábica básica no espanhol, como no 
português, um padrão com ataque consonantal, é estranha à língua a 
estrutura constituída por ditongos crescentes, sem consoante 
precedente, principalmente em início absoluto de palavra. A epêntese 
consonantal vem, nesse caso, atender ao molde silábico da língua, ou 
seja, vem restituir o ataque com consoante. 
 É interessante observar que situação semelhante ocorre no 
português, já que as palavras iniciadas por ditongo crescente sem 
consoante no ataque são em número muito restrito e se constituem de 
empréstimos: uísque, iogurte, iate. 
 Como as duas línguas agem sob as mesmas condições de boa 
formação do ataque, os aprendizes falantes de português, quando 
deparados com essa classe de palavras, durante a aprendizagem do 
espanhol, vão ter uma dificuldade a mais para resolver. Apesar de que 
as condições de boa formação do ataque de ambas as línguas justificam 
o aparecimento da epêntese, a norma culta da língua espanhola impõe 
uma sílaba mal formada, violentando o desenvolvimento natural da 
língua. 
 É necessário continuar trabalhando sobre fenômenos 
estigmatizados, como o que motivou este trabalho, para estabelecer 
políticas da língua mais concordes com a realidade fonológica da 
língua. 
 

 

 
                                                 
NOTAS 
1 Os elementos mais sonoro sempre ocupam o núcleo da sílaba; os elementos 
menos sonoros aparecem no ataque e na coda. A escala numérica usada parte 
de 0, o ponto mais baixo na escala de sonância até chegar ao ponto mais alto 
na escala. Dentro da classe das obstruintes, bem como na classe das vogais, 
aprecem ordenadas as subclasses: 0. Obstruintes (oclusivas, africadas, 
fricativas); 1. Nasais; 2. Líquidas; 3. Glides; 4. Vogais (altas, médias, baixas). 
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2 Os elementos mais sonoro sempre ocupam o núcleo da sílaba; os elementos 
menos sonoros aparecem no ataque e na coda. A escala numérica usada parte 
de 0, o ponto mais baixo na escala de sonância até chegar ao ponto mais alto 
na escala. Dentro da classe das obstruintes, bem como na classe das vogais, 
aprecem ordenadas as subclasses: 0. Obstruintes (oclusivas, africadas, 
fricativas); 1. Nasais; 2. Líquidas; 3. Glides; 4. Vogais (altas, médias, baixas). 
 
3 Todas as unidades fonológicas devem pertencer a estruturas prosódicas 
superiores: os segmentos devem pertencer a uma sílaba, uma sílaba a um pé 
métrico, um pé métrico a uma palavra, (Itô, 1986: 2) 
4 A boa formação de uma unidade prosódica (sílaba, pé, palavra fonológica) é 
determinada dentro da própria unidade e é independente de informações 
externas. 
5 Estipula que a silabação procede segundo uma direção: de esquerda para 
direita, ou da direita para esquerda. Contém as Condições de Maximização de 
Ataque e de Coda. 
6 Estabelece que fica proibido no léxico criar estruturas silábicas novas, ou 
seja, não admitidas pelos parâmetros e filtros de cada língua. 
7 Não há acordo entre os pesquisadores sobre a qualidade de alguma das 
regras: princípio ou condição? É o caso do Princípio de Ataque Máximo, 
considerado por Nespor e Vogel ([1986] 1994: 81) como princípio; enquanto 
Itô (1986:) considera que é uma condição que faz parte do Princípio de 
Direcionalidade. 
8 O peso relativo de cada variável, fornecido pelo Varbrul, é um resultado 
estatístico decorrente da interação de todos os fatores. Se bem que seja muito 
influído pela percentagem, os outros fatores fazem com que esse peso reflita 
melhor a realidade que a percentagem. A significação estatística, p, é muito 
importante; quando p é mais de 0,05, os resultados não são estatisticamente 
significativos. Não devem ser levados em conta, porque são muito altas as 
chances de que esses resultados sejam produto do acaso. 
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