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Resumo 

 

 

Nesta  pesquisa analisou-se a fala de 75 crianças brasileiras, 72 delas de forma 

transversal e 3 longitudinalmente, com idade entre 1:0 e 1:11;29(anos:meses;dias). A pesquisa 

teve o objetivo maior de estabelecer o padrão de aquisição dos segmentos vocálicos do 

Português Brasileiro, bem como estágios e processos a que estão submetidas as vogais no 

curso da aquisição. O pacote estatístico VARBRUL (SANKOFF, 1988), utilizado em análises 

lingüísticas variacionistas,  foi escolhido para análise dos dados, pois tem se mostrado 

extremamente eficaz  ao analisar grandes quantidades de dados lingüísticos, oferecendo ao 

pesquisador freqüência e peso relativo. O programa trabalha  basicamente com a aplicação ou 

não da variante a ser analisada. No caso deste estudo, a variável a ser observada é a realização 

ou não das vogais do Português /a, e, ε, i, o, ç, u/ e, no caso de não-realização, o que foi 

produzido no lugar da vogal alvo. O embasamento teórico está alicerçado na Fonologia Auto-

segmental - Geometria de Traços (CLEMENTS,  1989 e CLEMENTS&HUME,1995) . 
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Abstract 
 
 

The present work analyzed the speech of 75 Brazilian children, 72 of which in a 

transversal cut, and 3 longitudinally, with ages ranging from  1:0 to 1:11;29 (years, months, 

days). The main goal was to identify the pattern of acquisition of Brazilian Portuguese vowel 

segments, as well as the stages and processes to which vowels are subject in the course of 

acquisition. We chose the statistical program VARBRUL (SANKOFF, 1988), used in 

linguistic variation research, because it has proven extremely effective in analyzing large 

quantities of linguistic data, providing the researcher with information such as frequency and 

relative weight of a variable. The program works in terms of the application or non-

application of the variable to be analyzed. In the present study, the variable to be observed is 

the realization or not of the Portuguese vowels /a, e, ε, i, o, ç, u/ and, in case a non-realization 

occurred, what was produced instead of the target vowel. The theoretical support is based on 

Autosegmental Phonology – Feature Geometry (CLEMENTS, 1989 and CLEMENTSl& 

HUME, 1995).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta tese é o produto das observações realizadas sobre a fala de crianças monolíngües 

no curso de aquisição do Português Brasileiro, com o objetivo de descrever o processo de 

aquisição do sistema vocálico neste sistema lingüístico. Tal descrição visa aos seguintes 

objetivos parciais: 

(1) definir a ordem de aquisição dos fonemas  vocálicos do Português Brasileiro  

(doravante PB), bem como a idade em que se pode considerar o  sistema vocálico adquirido; 

(2) determinar quais fatores lingüísticos e extralingüísticos influenciam a realização ou 

não de determinada vogal; 

(3) verificar se as crianças brasileiras se enquadram dentro dos universais lingüísticos 

estabelecidos por Jakobson (1941/68); 

(4) buscar a pertinência ou não do modelo teórico  da Geometria de Traços para 

explicação de fatos da aquisição do sistema vocálico brasileiro; 

(5) estabelecer um paralelo entre  a análise longitudinal e transversal de dados, 

identificando qual delas melhor dá conta das etapas desenvolvimentais da aquisição das 

vogais, com maior riqueza de detalhes; 

 

 

Este trabalho inclui-se na área de pesquisa sobre a aquisição da linguagem, mais 

especificamente, aquisição da fonologia – aqui entendida como capacidade integrante da 

Gramática Universal (GU). 

Diante da rapidez com que a criança adquire sua língua, exposta a um número 

reduzido de sentenças realizadas pelos adultos que a cercam durante os primeiros meses/anos 

de vida, uma teoria de aquisição deveria responder ao Problema Lógico da Aquisição: como 

pode uma criança saber tanto  de sua língua a partir de uma evidência tão limitada. 

Estudos em aquisição da linguagem têm, nos últimos anos, conquistado espaço dentro 

da teoria lingüística, servindo, inclusive, como fundamento para modelos teóricos. Dessa 

forma, espera-se, com a aplicação do modelod a Geometria de d Traços dar conta não só da 

rapidez da aquisição, mas também explicar a ocorrência de estágios comuns a todas as 
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crianças em processo de aquisição de sistema vocálico do PB, bem como buscar explicação  

para  erros cometidos pelas crianças durante o processo de aquisição. 

Pretende-se, aqui, determinar como é adquirido o sistema vocálico da língua. Isso será 

possível através da análise das produções das crianças, visto que se poderá verificar como o 

conhecimento fonológico delas se organiza. Como diz Freitas (1997, p. 11), "trata-se de 

distinguir entre uma bateria de conhecimentos universais que integram a Gramática Universal 

(GU) e um conjunto de informações lingüísticas que se adquirem no contacto com uma língua 

particular, no sentido de definir a arquitectura do desenvolvimento dessa língua na 

mente/cérebro".  

A presente pesquisa estabelece-se devido ao fato de não haver estudos sobre a 

aquisição do sistema vocálico do Português Brasileiro. Além disso, o estabelecimento de 

padrões de aquisição das vogais poderá contribuir significativamente com terapias aplicadas 

às patologias de fala. 

Na verdade, contribuir com as teorias fonológicas é também um dos objetivos desta 

tese, através da descrição e explicação do processo de aquisição do sistema vocálico no total 

de crianças brasileiras observadas. 

 

As hipóteses que norteiam o trabalho são: 

 

(i) Há um ordenamento na aquisição das vogais em PB. As vogais /a,i,u/ são 

adquiridas antes de outras vogais que compõem o sistema, enquanto /E/ e /ç/ 

são as vogais de aquisição mais tardia. 

(ii) A ordem de aquisição das vogais pode ser condicionada por fatores lingüísticos 

e extralingüísticos. 

(iii) O modelo teórico da Geometria de Traços (Clements & Hume, 1995) é capaz 

de dar conta dos dados de fala das crianças  aqui estudadas. 

(iv) A fala das crianças também é afetada por processos comuns aos da fala do 

adulto como, por exemplo, a  neutralização. 

(v) As vogais substituídas são apenas as que ainda não existem no sistema 

fonológico da criança.  

(vi) Aos dois anos a criança já tem totalmente adquirido o sistema vocálico do 

Português Brasileiro. 
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Esta tese está dividida em oito capítulos, sendo este o capítulo reservado  à explanação 

do objeto de pesquisa, objetivos, hipóteses e justificativa do tema, bem como  um resumo do 

que será abordado em cada capítulo que segue. 

O segundo capítulo é destinado à revisão da literatura e está dividido em várias seções: 

a primeira  define vogal e traz informações sobre vogais nas línguas do mundo, apresentando 

trabalhos tanto de aquisição normal quanto com desvio; a segunda destina-se à explanação do 

sistema vocálico do Português Brasileiro  e dos processos  a que estão submetidas as vogais; a 

terceira aborda  como se dá a aquisição da fonologia e quais os estágios de aquisição; a quarta 

seção  trata da aquisição do sistema vocálico; a quinta, e última parte, apresenta o modelo 

teórico da Geometria de Traços (CLEMENTS & HUME, 1995). 

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa: população e  

amostra, coleta e transcrição dos dados, critérios usados para a constituição do corpus, bem 

como a definição das variáveis controladas na análise. O pacote estatístico VARBRUL 

(SANKOFF, 1988), utilizado em análises lingüísticas variacionistas,  foi escolhido para 

análise dos dados, pois tem se mostrado extremamente eficaz  ao analisar grandes quantidades 

de dados lingüísticos, oferecendo ao pesquisador freqüência e peso relativo.  

O quarto capítulo apresenta a descrição dos dados transversais, com quadros e tabelas 

confeccionados a partir da análise estatística fornecida pelo pacote VARBRUL (SANKOFF, 

1988). 

O quinto capítulo é dedicado à descrição dos dados longitudinais baseada na aplicação 

do pacote estatístico VARBRUL. 

O sexto capítulo refere-se à discussão dos resultados, abordando, inicialmente, as  

substituições ocorridas nos dados: substituições decorrentes de regras (neutralização) e 

substituições decorrentes do processo de aquisição da linguagem (assimilação e dissimilação). 

Esse capítulo contém também o estabelecimento de estágios de aquisição segundo  o modelo 

da Geometria de Traços (CLEMENTS & HUME, 1995). Há, ainda, a avaliação do papel das 

variáveis controladas neste estudo. 

O sétimo capítulo é composto pelas conclusões  a que se chegou quando da realização 

da pesquisa. 

O oitavo, e último, capítulo traz a bibliografia  na qual se embasou  este trabalho. 
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2  Revisão da Literatura  

 

 
 

Neste  capítulo  tratar-se-á  de assuntos relacionados à aquisição fonológica e, mais 

especificamente, das vogais. Na primeira seção falar-se-á  sobre as vogais, suas 

características, seus traços. Na segunda seção, é tratado  o sistema vocálico do Português 

Brasileiro, com os traços pertinentes a esse sistema lingüístico e processos a que estão 

submetidas as vogais em português. Na terceira seção, o assunto abordado é a aquisição da 

fonologia, como se dá, principais etapas do desenvolvimento, a produção de fala.  

Tem-se ainda uma seção com a base teórica sobre a qual está alicerçada esta tese, o 

modelo da Geometria de Traços, baseada em Clements e Hume (1995). 

 

O estudo das vogais é interessante, pois são elas os segmentos mais presentes nas 

línguas do mundo.  Além disso, pelo que se sabe acerca dessas línguas, uma vogal pode 

formar uma palavra por si só enquanto as  consoantes não; na verdade, a consoante precisa se 

unir à vogal. Em se tratando de aquisição fonológica, também é de interesse ver-se como se 

dá essa aquisição tão pouco estudada, uma vez que é considerada fácil e precoce.  
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2.1 Sobre as vogais 

 

 

Vogais são sons da fala produzidos pela passagem do ar através da cavidade oral sem 

que haja obstrução alguma. Ou seja, é a passagem livre do ar, é o som mais natural. Daí por 

que fazem parte dos primeiros sons a aparecer, o que já ocorre em crianças na fase do 

balbucio. 

Na lição de Callou & Leite (1994, p. 26), vogais são "sons  produzidos com o 

estreitamento da cavidade oral devido à aproximação do corpo da língua e do palato sem que 

haja fricção de ar".  

 Em português, além das diferenças fonéticas, as vogais distinguem-se das consoantes 

por poderem constituir núcleo silábico, o que não é permitido às consoantes.  

 

Maddieson (1984)  constatou, nos seus estudos sobre 317 línguas do mundo, que as 

vogais são os sons mais freqüentes e que há uma média de 8 vogais para cada língua, mas o 

mais comum são 5, como demonstra a tabela 1. 

 

Tabela 1 

 Número de línguas com dado número de vogais 

Nº de vogais Nº de línguas Percentagem 
3 18 5.7% 
4 15 4.7% 
5 68 21.5% 
6 43 13.6% 
7 34 10.7% 

17 ou mais 13 4.1% 
Fonte: Maddieson (1984, p. 124) 

 
Como se pode notar, cinco, seis ou sete é o número de vogais mais comum nas 

línguas. O menor número é o de três vogais. Já com dezessete ou mais  há um número 

bastante reduzido de línguas. 

 As vogais  /i,a,u/ são as que estão representadas em um maior número de línguas1, 

como se pode notar na tabela 2. 

                                                 
1 Para maiores detalhes, veja-se: Maddieson (1984, cap. 8) 
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Tabela 2: Vogais mais comuns nas línguas do mundo 

Vogal Nº de línguas Percentual 
Vogais altas e baixas  
/i/ 290 91.5% 
/a/ 279 88.0% 
/u/ 266 83.9% 
   
Vogais médias  
/ε/ 118 37.2% 
/o/ 109 34.4% 
/e/ 100 31.5% 
/ç/ 99 31.2% 

Fonte: Maddieson (1984, p. 125) 

 

O fato de as vogais /a, i, u/ serem as mais comuns nas línguas do mundo faz com que a 

maioria dos autores as considerem como as vogais não-marcadas e, assim, com grande 

probabilidade de serem  adquiridas mais cedo durante o período de sua aquisição. 

 
 

As vogais são classificadas segundo quatro critérios: zona de articulação, timbre, papel 

das cavidades  bucal e nasal, e intensidade. 

Por zona de articulação entende-se o ponto da região bucal em que ocorre o contato da 

língua. Para a produção das vogais há dois articuladores apenas: a língua e o palato, ou seja, a 

classificação é feita de acordo com o movimento da língua em direção ao palato mole (região 

velar) e ao palato duro (céu da boca). Como resultado disso, as vogais apresentam três traços 

distintivos: anterior, médio e posterior. 
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                                            alta 
                                                                         • u arredondada 
                                    •i-arredondada  

                  • e         • o 
   anterior     • ε               •ç  posterior 
                                                                            
     •a    A •   
                                                             baixa 
  
FIGURA 1 

Vogais principais distribuídas em termos de maior dimensão de qualidade de vogal 

Fonte: Ladefoged & Maddieson (1992, p. 283) 

 

Imaginando a figura como a cavidade bucal, é possível constatar  que as vogais 

/i,e,ε,a/ são consideradas anteriores, pois a língua  avança em direção ao palato duro. Já as 

vogais /u,o,ç, a/ são posteriores,  visto que a língua recua em direção ao palato mole.   

Quanto ao timbre2, as vogais são definidas pela abertura variável da cavidade bucal. 

Assim, uma vogal terá timbre aberto quando o espaço entre a língua e o palato for maior e, 

terá timbre fechado quando o espaço for menor. Desse modo, as vogais /a,ε,ç/ são 

consideradas de timbre aberto, e as vogais /e,i,o,u/ de timbre fechado. 

Com relação ao papel das cavidades bucal e  nasal, em Português têm-se vogais 

produzidas ou na cavidade bucal ou na cavidade nasal, dando origem, assim, a vogais orais 

/a,e,ε,i,o,ç,u/ e a vogais nasais3 /aÚ,eÚ,i, ÚoÚ, uÚÚÚ /.  

Já a intensidade das vogais está relacionada  à qualidade física do som que decorre da 

amplitude das vibrações. A maneira mais fácil de ser medida é através da força expiratória 

imprimida a determinado som ou sílaba. Em Português é a intensidade que vai qualificar uma 

vogal como tônica ou átona. Maior intensidade, tônica; menor intensidade, átona. 

 

 

                                                 
2  Segundo Camara Jr. (1974;373),  o efeito acústico é resultante do fenômeno da ressonância. 
3 Para Mattoso Camara não existem, em português, vogais nasais. O que existe são vogais nasalizadas. Nas 
palavras do mestre: ... a vogal nasal fica entendida como um grupo de dois fonemas, que se combinam na sílaba 
- vogal e elemento nasal. ( 1991;47).    
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2.2  Sistema vocálico do Português 

 

 

 

O sistema vocálico do Português é constituído  por sete vogais (ainda que na escrita 

sejam representadas  apenas pelas  cinco letras {a,e,i,o,u}). As sete vogais do Português /a, e, 

ε, i, o, ç, u/ só aparecem quando em posição tônica: /sako/, /seko/, /sεε ko/, /soko/, /sççko/, 

/suko/  -  /vi/, /ve/, /va/. 

Já na posição pretônica, aparecem cinco vogais: /a,e,i,o,u/:  /banana/, /menino/,  

/tirana/, /korasãw‚/, /muλεr/,  /pintar/, /kupido/. E quando se fala em posição postônica, as 

vogais se reduzem a três no dialeto gaúcho  /a,i,u/: /kaza/, / lεki/, /kaRu/. Outros dialetos, 

como o nordestino, mantém a vogal média-baixa produzindo [ prEzi´denti]. 

Mattoso Camara  foi um dos primeiros a descrever o sistema vocálico do Português 

falado no Brasil. Na obra  Estrutura da língua portuguesa (1974)  argumenta que, na verdade, 

a língua falada é mais complexa do que parece, pelo uso de sete fonemas e não apenas cinco 

como na língua escrita. O autor assegura que, como as sete vogais somente aparecem em 

posição tônica, é nesta posição  tônica   que se deve distingui-las. 

Camara apresenta as vogais pertinentes ao sistema do Português como se 

representassem um triângulo, como já havia chamado Trubetzkoy (1929)  sistema vocálico 

triangular. 
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altas 
/u/ 

 
/i/ 

 

médias 
/o/ 

 
/e/ 

(2º grau) 

médias 
/ç/ 

 
/ε/ 

(1º grau) 

baixa /a/  
 posteriores central anteriores  

FIGURA 2 

Vogais que podem ocupar posição tônica 

 

Como se pode ver na figura 2, o vértice do triângulo é formado pela vogal /a/. A 

articulação da parte anterior, central (ligeiramente anterior) e posterior da língua dá a 

classificação articulatória de vogais  anteriores, central e posteriores. A elevação gradual da 

língua, na parte anterior ou na parte posterior, conforme o caso, dá a classificação articulatória 

de vogal baixa, vogais médias de 1º grau (abertas), vogais médias de 2º grau (fechadas) e 

vogais altas (CAMARA Jr. 1970, 41). 

As vogais apresentadas na figura 2 são as que  aparecem  em Português na sílaba 

tônica, quando não seguidas de nasais.  

Quando se trata de vogal seguida de nasal, na sílaba tônica, o quadro, como se pode 

ver na figura 3, reduz-se para cinco vogais. Ou seja, desaparece a oposição 1º/2º graus entre as 

vogais médias.  

 

altas 
/u/ 

 
/i/ 

 

médias 
/o/ 

 
/e/ 

(2º grau) 

baixa /a/  
  [â]   

FIGURA 3 

Vogais tônicas seguidas de  consoantes nasais 

 

Há muito que se discute na literatura a existência ou não, em PB,  de vogais nasais na 

subjacência. Seriam as vogais nasais ou simplesmente nasalizadas? Pelo que se depreende  do 

tratamento dado por Camara  já no subtítulo As vogais ditas nasais (CAMARA JR., 1977, p.  



 25

67), o autor argumenta contra a sua existência. Para ele, o que existe é uma vogal nasalizada, 

por força da consoante nasal que segue a vogal. 

Um dos argumentos trazidos para a defesa da não-existência da vogal nasal é o fato de 

que, para tal existência, deveria haver, em português, uma oposição - par mínimo - em que 

ocorresse uma vogal nasal versus uma vogal seguida de consoante nasal, a exemplo do que 

ocorre em Francês: [bõ] x [bon]4. Câmara (1991, p. 59) traz três argumentos, comprovados 

por fatos do Português, para a não existência de vogais nasais: 

a) a não-realização de crase ou degeminação entre vocábulos como em lã azul 

(*[lãzul], que ocorre em seqüências de vogais orais, como em casa azul 

([kazazul]); 

b) depois de vogal nasal só se realiza um /r/ forte e nunca um /r´/ brando próprio 

exclusivamente da posição intervocálica: [´õnRa], mas não [õnra]; 

c) a não existência de vogal nasal em hiato. Ou a nasalidade que envolve a vogal 

desaparece, como em boa, em face de  bom, ou o elemento consonêntico nasal se 

desloca para a sílaba seguinte, como em valentona, em face de valentão. 

Sendo essa a situação constatada em PB, o autor opta pela nasalização de vogais e não 

por vogais nasais. A vogal nasal é interpretada como vogal nasal mais elemento nasal, 

arquifonema nasal,  tautossilábicos. 

 

Com relação às sílabas átonas,  o quadro de vogais se reduz  em relação à tônica. A 

essa redução Camara chama  de neutralização, que é a perda do traço  distintivo que distingue 

os segmentos. Assim, na pretônica têm-se as seguintes vogais: 

 

altas 
/u/ 

 
/i/ 

 

médias 
/o/ 

 
/e/ 

(2º grau) 

baixa /a/  
FIGURA 4 

Vogais que podem ocupar a posição pretônica 

 

Conforme mostra a fig. 4, ocorre na posição pretônica a perda do contraste 1º/2º graus 

entre as vogais médias: f[ε]ra, f[e]rido; b[ç]la, b[o]lada. 
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Com relação à posição postônica, o número de vogais é reduzido para três, como se 

pode ver na figura 5. 

 

altas 
/u/ /i/ 

baixa /a/ 
FIGURA 5 

Vogais que podem ocupar a posição postônica 

  

A presença de somente essas três vogais na posição postônica se deve a uma tendência 

do Português a que ocorra a neutralização  nas posições de atonicidade e, em especial, nas 

posições postônicas. 

 

 

 
 

2.3 A aquisição da fonologia 

 

A existência de uma Gramática Universal (GU), proposta por Chomsky (1968), 

segundo a qual todos nós nascemos com um dispositivo de aquisição da linguagem e não 

precisamos de que alguém nos ensine a língua, bastando apenas que sejam fornecidas as 

condições, ou seja, um input, é hoje uma das teses mais aceitas entre os lingüistas. 

Procurar descrever a trajetória que leva de um estado inicial, no qual a criança não 

possui linguagem  significativa (em termos de cadeias de segmentos), até o momento em que 

utiliza a linguagem adequadamente, é o objetivo do estudioso da aquisição. 

                                                                                                                                                         
4 Adjetivo bom: bon [bõ], masculino, e bonne [bon], feminino. 
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2.3.1  Estágios de aquisição da fonologia 
 
 

 

Em Ingram (1989),  a aquisição fonológica inicial é dividida em três estágios: 1) 

período pré-lingüístico, 2) aquisição das primeiras 50 palavras, e 3) desenvolvimento 

posterior.  O período pré-lingüístico começa no nascimento e termina aproximadamente com 

um ano de idade. Durante esse tempo as crianças progridem do arrulho para o balbucio 

canônico (OLLER, 1974). Oller argumenta que muitos fatores influenciam o desenvolvimento 

lingüístico nesse período, incluindo a exploração lingüística intencional, a maturação e o 

ambiente lingüístico. Jakobson (1941/68) afirma que há uma descontinuidade abrupta entre o 

estágio do balbucio e  a aquisição lingüística posterior. Ele sugere que as crianças usam todos 

os sons das línguas do mundo em seus repertórios de balbucio e que muitos desses sons são 

perdidos quando a criança começa a adquirir palavras reais. No entanto, estudos como o de 

Lleó, Mogharbel & Prinz (1994) demonstram  que há continuidade e que esta é governada por 

um conjunto de parâmetros. 

O período durante o qual as primeiras 50 palavras são adquiridas vai de cerca de um 

ano a cerca de um ano e seis meses e abrange principalmente sentenças de uma só palavra. O 

desenvolvimento do vocabulário durante esse período é relativamente  lento, e as palavras da 

criança tendem a ser mais idiossincráticas do que durante  os estágios posteriores. Durante 

esse período algumas crianças evitam produzir padrões adultos contendo determinados sons 

ou classes de sons — estratégia conhecida como evitação. Do início até em torno de um ano e 

seis meses muitas crianças demonstram um crescimento rápido em seu vocabulário e 

começam a combinar palavras em sentenças. Aproximadamente aos quatro anos as crianças  

já adquiriram os sons mais difíceis na língua e adquirem variantes morfofonêmicas. 

A teoria universalista de aquisição fonológica de Jakobson (1941/68) é, 

provavelmente, a mais conhecida explicação dos estágios iniciais do desenvolvimento 

fonológico. Jakobson   examinou estudos de diários de crianças de diferentes ambientes 

lingüísticos assim como sistemas fonológicos de muitas línguas diferentes. Ele  propõe dois 

estágios de desenvolvimento fonológico: um estágio inicial, durante o qual todas as crianças  

produzem aproximadamente os mesmos sons, e um estágio posterior, no qual as crianças de 
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diferentes comunidades lingüísticas têm diferentes sistemas fonológicos. Jakobson (1941/68: 

50)  diz: 

No  começo a criança possui apenas aqueles sons que são comuns a todas as línguas 
do mundo, enquanto que aqueles fonemas que distinguem a língua materna das 
outras línguas do mundo aparecem somente mais tarde5. 
 

O estágio inicial começa com a cessação do balbucio e  termina quando a criança 

adquire os sistemas consonantal e vocálico mínimos: {p,t,k} e {i,u,a}. Isso parece 

corresponder, aproximadamente, ao período quando a criança adquire as primeiras 50 

palavras. Durante esse período as sílabas das crianças são CV ou reduplicações CVCV. No 

sistema vocálico, os primeiros contrastes são: /i/, /u/ e /a/, ou  /i/, /e/ e /a/. No sistema 

consonantal, são entre uma nasal e uma plosiva oral (por ex. /m/  vs.  /p/), seguida por   

contrastes adicionais  entre labiais e dentais (por ex.  /m/  vs.  /n/  e   /p/  vs.  /t/ ). 

Períodos posteriores de desenvolvimento fonológico, segundo  Jakobson,  são 

caracterizados por contrastes adicionais, sendo que todos seguem as leis de solidariedade 

irrestrita. Essas  leis são um conjunto de  universais implicacionais determinados através do 

exame de sistemas fonológicos de diferentes línguas. As predições feitas pelas leis de 

solidariedade irrestrita atuam também na aquisição fonológica, são reproduzidas aqui aquelas 

pertinentes às vogais, como discutido em Jakobson (1941/68): 

a. A oposição vocálica de  graus de abertura estreitos é adquirida antes da oposição 

entre graus de abertura largos, /a/ vs. /e/ é adquirido antes de /a/  vs. /æ/. 

b. Uma oposição entre vogais não-arredondadas de acordo com o grau de abertura é 

adquirida antes da mesma oposição entre vogais arredondadas, isto é,  /i/  vs.  /e/  é adquirido 

antes de /u/  vs.  /o/. 

c. Vogais arredondadas secundariamente (/y/, /ø/ e /æ/) não são adquiridas até a 

correspondência de vogais não-arredondadas ser adquirida. 

Jakobson (1941/68, p. 59) argumenta que, durante a aquisição das primeiras 50 

palavras, o sistema vocálico mínimo /i/, /u/ (ou /e/) , /a/  é adquirido. Depois das primeiras 50 

palavras, as leis de solidariedade irrestrita fazem predições sobre a ordem de aquisição das 

vogais. Essas predições dizem que a oposição /a/  vs.  /æ/  será adquirida somente depois do 

                                                 
5 The child possesses in the beginning only those sounds which are common to all the languages of the world, 
while those phonemes which distinguish the mother tongue from the other languages of the world appear only 
later.  Todas as traduções utilizadas neste trabalho são responsabilidade da autora. 
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contraste /a/ vs. /e/; e /u/  vs.  /o/ ou  /y/ vs. /ø/  será adquirido somente depois  de /i/ vs.  /e/.  

/i/, /e/ e /æ/, que ocorrem na periferia do triângulo vocálico, serão adquiridos antes de /y/, /ø/ e 

/o/, que são mais centrais e arredondados.  O  par u~o não pode preceder o par i~e,  e não há 

nenhuma criança que tenha o fonema /o/ sem ter adquirido o fonema /e/. O fonema /o/ é 

adquirido mais tarde do que /e/. Muitas línguas têm  /e/ mas não têm /o/, porém não há língua 

que tenha  /o/ e não tenha  /e/.  

 

2.3.2  Estudos sobre aquisição fonológica 

 

 

As investigações sobre a aquisição da linguagem apresentam, em sua fase preliminar, 

estudos de natureza longitudinal. São trabalhos clássicos, citados em toda a literatura área, 

como o estudo de  Leopold (1939-49), em forma de diário, em que estudou sua filha, 

Hildegard, desde o nascimento até aos dois anos de idade, enquanto adquiria o Inglês e o 

Alemão. O trabalho alcançou o número de quatro volumes. 

O trabalho longitudinal mais citado na literatura é o de Brown (1973), em que estudou 

Adam, Eve e Sarah durante um período aproximado de dois anos,  cujos dados hoje se 

encontram à disposição no Projeto CHILDES. 

Com relação a estudos longitudinais sobre a aquisição da fonologia do Português 

Brasileiro, encontram-se o de Lamprecht (1990), que descreveu a aquisição da fonologia de 

crianças de 2:9 a 5:5, tomando como base a Teoria da Fonologia Natural, de Stampe (1970). 

Baseado nessa mesma teoria há, também, o trabalho de Santos (1990), que estudou crianças 

de 2:2 a 2:8 e o de Rosa (1992), que analisou a aquisição da fonologia por crianças com idade 

entre 2:8 e 3:2. Amparada  na Fonologia Auto-segmental, Rangel (1998) descreveu a 

fonologia de três crianças de 1:6 a 3:0.  

Considerando alguns estudos longitudinais de aquisição fonológica realizados sobre 

outras línguas, pode-se citar o de Levelt (1994), que estudou a aquisição de pontos de 

articulação das consoantes e vogais por sete  crianças falantes de Holandês na faixa etária de 

um ano a um ano e onze meses. Alguns resultados, a respeito das vogais, podem assim ser 

resumidos: 1) as vogais altas /i,u/ e a vogal baixa /a/ foram  as primeiras a surgirem no 

inventário fonológico das crianças e as que apresentaram menor taxa de erro (média de 8%); 
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2) a vogal /E/  foi uma das mais tardias e apresentou  o maior índice de erro (média 35%); 3) 

as vogais médias /e/ e /o/ e /ç/ atingiram percentuais de erros maiores do que as vogais altas e 

menores do que a vogal /E/, com médias de erro de 33%, 26% e 17%, respectivamente. 

Também o  trabalho de Fikkert (1994), utilizando o mesmo corpus de Levelt, estudou 

a aquisição da estrutura  prosódica do Holandês.  

Freitas (1997) analisou a aquisição da estrutura silábica do Português Europeu, 

utilizando  dados de  sete crianças, com idades de dez meses a três anos e sete meses. A fala 

das crianças foi analisada de forma longitudinal/transversal, isto é, a autora dividiu os 

informantes em dois grupos: o primeiro foi formado por três informantes de dez meses a dois 

anos e dois meses; o segundo, com quatro informantes com idades entre um ano e nove meses 

e três anos e sete meses. Freitas busca a comprovação de que, na verdade,  o desenvolvimento 

fonológico não está relacionado  a faixas etárias e sim a estágios ordenados, podendo variar 

de acordo com a idade. Ainda entre as suas conclusões pode-se destacar o estabelecimento do 

formato silábico V como o não-marcado para o Português Europeu e ao lado de  CV. 

Estudos longitudinais com mais de um informante são importantes para que se possa 

estabelecer um padrão de desenvolvimento e, assim, fazer generalizações sobre os resultados, 

como também verificar as diferenças individuais no curso do desenvolvimento, bem como se 

há influência de determinadas consoantes nessa produção, ou se a estrutura silábica é ou não 

favorecedora de determinada vogal.  
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2.3.3 A aquisição do sistema vocálico 
 

  

 

Embora a ênfase nas pesquisas sobre desenvolvimento fonológico tenha privilegiado o 

sistema consonantal, trabalhos sobre a aquisição de vogais têm conquistado espaço: Templim 

(1957), Irwin & Wong (1983), Paschall (1983),  Hare (1983),  Davis & MacNeilage (1990),  

Otomo & Stoel-Gammon (1992),  Fee (1991), Stemberger (1993), Bonilha (2000). 

 O estudo da aquisição das vogais tem sido posto  à margem devido à afirmação de 

que, por volta dos dois anos e meio ou três, a  criança já tem o sistema vocálico da língua 

totalmente adquirido (Templim, 1957). Por essa razão, poucos foram os fonólogos que se 

dedicaram a um estudo mais aprofundado das vogais no desenvolvimento segmental. 

Templin (1957), em seus estudos de natureza  transversal, analisou  a fala de 480 

crianças com idade de três a oito anos.  Os dados indicam produções mais acuradas para as  

vogais, com produções corretas por mais do que 90% das crianças de três anos de idade. 

Apenas / ∋/ evidenciou índices baixos de produção correta, com 35% dos sujeitos não 

produzindo corretamente. 

Um dos trabalhos mais citados é o de Irwin & Wong (1983). A experiência por eles 

empreendida observa as produções de vogais do Inglês por crianças de um ano e seis meses 

até seis anos de idade, em situações de conversação espontânea.  Já na idade de um ano e seis 

meses, as crianças apresentaram 70% de precisão nas vogais  /a,υ, i, I, Λ/. Aos dois anos a 

precisão na realização de vogais subiu para 91%, e aos três anos de idade todas as vogais 

estavam praticamente adquiridas, com pouquíssimos erros. 

Por outro lado, Paschall (1983) analisou a fala de 20 crianças com  idade de um ano 

até um ano e seis meses. A autora conseguiu analisar a produção de vogais do Inglês no início 

da fala com significado. A vogal /a/ obteve o maior índice  de produção correta (81%) e  as 

vogais /ε/, /æ/ e /e/ índices  entre 35 a 50%. 

Hare (1983), analisando a fala de 20 crianças (10 meninas e 10 meninos) de 21 a 24 

meses,  mostrou que a maioria das vogais foi produzida  com alta correção até os dois anos, 

como se pode observar na tabela 3 de produções corretas das vogais baseada no total de 

ocorrência de cada fonema. 
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TABELA 3 

 Produção correta de vogais6 do Inglês na idade de 21 a 24 meses 

Vogais % de produção 
correta 

Nº de ocorrências corretas 
Nº total de ocorrências 

/u/ 99 381/386 
/a/ 97 688/707 
/ç/ 97 149/154 

/i/ 96 856/889 
/o/ 91 488/539 
/e/ 89 463/522 
/ε/ 89 182/204 

Fonte: Irwin & Wong (1983, p. 56)  
 

Como se pode notar pela tabela 3,  o percentual de produção correta das vogais, no 

período de 21 a 24 meses, é alto. Hare (1983) apresenta também a percentagem média de 

correção das vogais: 91%. 

Levando-se em conta os critérios adotados para considerar adquirido um determinado 

fonema,  Matzenauer-Hernandorena (1990), Miranda (1996) e Rangel (1998) consideram um 

fonema adquirido quando apresenta realização de 85%; Rizzotto (1997) utiliza o percentual 

de 80% para considerar adquirido; Matzenauer-Hernandorena &  Lamprecht (1990) utilizam o 

percentual  90% de realização. 

Com base nesses percentuais, voltando à tabela 3,  pode-se dizer que as vogais já estão 

adquiridas na faixa de 21 a 24 meses. Talvez  por isso o estudo de vogais seja tão raro e não 

interesse muito aos pesquisadores da linguagem, pois sua aquisição parece, em princípio, ser 

um processo que não apresenta maiores problemas. 

Fica confirmado, através dos estudos de Hare (1983), que as vogais são de aquisição 

mais rápida: enquanto as consoantes alcançam um percentual de correção em 63%, as vogais, 

como já foi referido, alcançam 91% de correção na faixa de 21 a 24 meses. 

O estudo longitudinal de Velten (1943) e Leopold (1939, 1947) sobre o 

desenvolvimento da fala de seus respectivos filhos mostra que o repertório  de vogais das 

crianças  começa com um pequeno conjunto distinto de vogais por volta de um ano de idade, 

seguido pela inclusão de alongamento e/ou variação qualitativa ao crescimento contrastivo de 

vogais. A vogal [I], no entanto, não foi  adquirida até os 24 meses de idade. 

                                                 
6 Reproduziram-se  aqui apenas os dados das vogais que interessam ao estudo do PB. 
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Outro estudo que também verificou a percentagem correta do uso de vogais é o de 

Wellman et al. (1931) que relata as vogais /i,/ /a/ e /u/ como adquiridas cedo. Nesse trabalho, 

os autores mostram que as vogais /i/ e /́ / foram produzidas corretamente por todas as crianças 

de dois anos, e /a/, /u/, /o/ e /√/ por  pelo menos 75% dos sujeitos, enquanto que menos 

metade das crianças de três anos ainda tinha dificuldade em alcançar /I/ e /æ/. 

Entre as pesquisas mais recentes está a de Davis & MacNeilage (1990),  os quais 

estudaram uma criança  dos 14  aos 20 meses de idade. O trabalhou revelou uma produção  

mais acurada para  /i/ e /u/ e  menos acurada para /ε/ e /∋/, resultado esse semelhante aos já 

citados anteriormente. 

Entre os estudos que se preocupam com a produção correta  podemos citar, ainda,  

Otomo & Stoel-Gammon (1992). As autoras estudam seis crianças com desenvolvimento 

fonológico normal, com idade entre 22 e 30 meses, buscando  caracterizar o  desenvolvimento 

das vogais não-arredondadas no Inglês Americano. A seguir  é reproduzida a tabela 

apresentada pelas autoras para a idade de 22 meses. 
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Tabela 4 

Índice de produção correta das vogais não-arredondadas do Inglês  americano aos 22 

meses  

Vogal [i] [I] [e] [ε] [æ] [a] [ç] [Λ] Outras  

/i/  73.3 16.7 8.6 1.4      
/I/  30.3 28.4 5.5 25.9 2.1 0.7  6.9 [U]- 0.4 
/e/ 19.9 10.2 48.0 7.1 3.2   3.9 [O,U,aI] - 7.8 
/ε/ 4.7 8.9 11.7 27.6 18.7 5.2  17.8 [U, aI,∂] - 5.4 
/æ/ 0.7 2.1 5.1 7.5 43.5 24.2  10.2 [aI, aU] - 6.9 
/a/     16.3 53.7 4.8 18.3 [U, aI] - 7.0 

Fonte: Otomo & Stoel-Gammon (1992, p. 607) 
 

É interessante observar que, novamente, as vogais /i/ e /a/ estão entre as produzidas 

mais acuradamente: 73.3% e 53.7%, respectivamente. Nesse sentido, parece mesmo não haver 

controvérsia entre os resultados dos estudos aqui apresentados. 

Fee (1991) estudou a aquisição dos sistemas vocálicos do Húngaro (4 crianças) e do 

Espanhol (3 crianças), com idades de 1:0 a 2:11. Segundo seus dados, tanto as crianças 

húngaras quanto as espanholas, geralmente, adquirem as vogais /a/, /e/ e /o/ primeiro, e que 

/u/ é a última das cinco vogais a ser usada produtivamente. Um aspecto interessante é que 

mais da metade das substituições encontradas, nas duas línguas, foram de vogais simples por 

vogais mais complexas. 

Em Português, um trabalho recente observa a aquisição dos ditongos decrescentes à 

luz da Teoria da Otimidade. Bonilha (2000) analisou a fala de  86 crianças da um ano (1:0) a 

dois anos e cinco meses (2:5), buscando estabelecer a ordem de aquisição  desses ditongos. 

Entre as principais conclusões a que chegou a autora, podem-se citar:  

1. os primeiros ditongos a surgirem na fala das crianças analisadas são aqueles 

formados pela vogal baixa, [aw] e [ay], e também pela vogal alta [ka´iw], na faixa 

de um ano. Assim, o ordenamento inicial da aquisição dos ditongos estaria 

vinculado à aquisição do triângulo básico de vogais /a,/i,/u/; 

2. com um ano e um mês (1:1) já há o surgimento de ditongos com a vogal média alta 

/o/, como em [´oy]. Em relação à vogal média alta /e/, como em [´sey] e [´dew],  

os ditongos começam a ser realizados com 1:3; 
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3. considerando as vogais médias baixas, surgem a partir de 1:4,  com a vogal /E/, 

como em [ ´pEw], e com 1:7, com a vogal /ç/, como em [do´dçy].  Os ditongos 

formados pelas vogais médias seriam os últimos a serem adquiridos pelas crianças 

estudadas (BONILHA, 2000, p.133); 

4. os resultados apresentados pela autora apontam que a estabilização7 dos ditongos 

está relacionada ao distanciamento entre a altura da vogal base e do glide que 

constitui o ditongo, mais do que à estrutura silábica. Primeiro estabilizam os 

ditongos formados por vogais baixas e médias baixas, como vogal base, como em 

[aw], [ay], [Ew] e [çy]; a seguir, ditongos formados por vogais-base médias altas, 

como em [ew], [ey], e [oy], e vogais altas, como [iw].  

Outra importante conclusão é quanto ao status silábico da estrutura VG em PB, visto 

que estruturas desse tipo  são adquiridas precocemente (1:0), o que,  segundo Bonilha,  seria 

um indicativo de que o glide constitui, na verdade, um núcleo ramificado  em PB, em 

oposição à estrutura VC. 

Sumariando o que foi visto nesta seção, pode-se dizer, em termos comparativos, que a 

maioria  dos estudos aqui apresentados apontam para as vogais /a,i,u/ como as primeiras a 

serem adquiridas  em Inglês e Holandês. A mesma ordem de surgimento foi confirmada por 

Bonilha (2000), ao constatar primeiro a aparição de ditongos formados por vogais baixas e 

vogais altas, como em [aw] e [ay]. Já em  Espanhol, as primeiras vogais a emergirem foram  

/a, e, i, o/ e em  Húngaro, /a, E, i, o/. Somente num estágio posterior, variando entre 1:4 e 2:0, 

é que a vogal /u/ teve seu uso estabilizado nas duas línguas estudadas por Fee (1991). 

Um aspecto interessante  na maioria dos estudos que apresentaram percentuais de 

produção correta (LEVELT, 1997; HARE, 1983) é que  a vogal /ç/ apresentou percentuais de 

produção mais altos do que a vogal /o/, fato esse confirmado por Bonilha (2000) quando da  

estabilização dos ditongos: ditongos formados por /ç/, como em [do´dçy], estabilizaram antes 

de ditongos formados por /o/, como em [´boy], por exemplo.   

                                                 
7 O termo estabilização está relacionado à produção correta igual ou superior a 80% em duas faixas etárias 
consecutivas. Já o termo surgimento refere-se à primeira vez em que o ditongo  foi encontrado no dados de fala 
das crianças estudadas. 
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Ainda em relação a esses estudos, cabe ressaltar os percentuais mais altos alcançados 

por /ç/,  90% em média,  em relação a  /E/, com percentual médio de 77%. Já a relação entre 

/e/ e /E/ é quase  idêntica: Levelt constatou (1997) 67% e 65%, respectivamente, e  Hare 

(1983) observou  89% para ambas. Em relação a /e/ e /E/, é possível, ainda, trazer os 

percentuais apresentados por Stoel-Gammon (1992), ao estudar vogais não-arredondadas do 

Inglês verificou 48% e 27%, um dos percentuais que mais se distancia.  Esses dados, 

comparados ao estudo de Bonilha (2000), indicam que, apesar de a emergência de /E/ e /ç/ ser 

mais tardia do que a das vogais médias altas /e/ e /o/, a estabilização de /ç/ se dá em períodos 

anteriores a /o/. 

Pode-se concluir, com base nos estudos aqui apresentados, a confirmação das 

previsões de  Jakobson (1941/68) de que os primeiros contrastes, na aquisição da fonologia, 

se dão entre /a/ versus /e/ ou /i/ e somente depois é inserida a vogal /o/.   

Um fato que chama a atenção é o relativo aos índices de produção correta das vogais 

médias: /E/ e /ç/ alcançam percentuais de correção mais altos do que as contrapartes /e/ e /o/. 

Os dados de crianças brasileiras, aqui estudadas, proporcionarão uma visão desse fenômeno 

no Português Brasileiro. 

  

A seguir, passa-se  a apresentar a base teórica sobre a qual está  alicerçada esta tese, 

primeiramente com a explanação do Modelo de Restrições, proposto por Calabrese (1995) e, 

na continuação, a do modelo da Geometria de Traços, conforme Clements e Hume (1995).  
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2.4 O conceito de marcação  

 

 

Esse conceito foi utilizado primeiramente pela Escola de Praga com o intuito de 

apontar a presença de uma determinada propriedade em um dos membros de uma oposição. 

Segundo a hipótese do estruturalismo clássico, toda oposição supõe dualidade, ou seja,  os 

dois membros devem ser parcialmente iguais ao mesmo tempo em que devem, também, ser 

parcialmente diferentes. Assim, "o elemento não-marcado possui uma base pura, ao passo que 

o elemento marcado possui a mesma base mais um elemento adicional (a 'marca')" 

(MARTINET, 1968, p.  178 ss).  É considerado marcado o membro que apresentar a 

propriedade extra, como se pode ver na representação em (1). 

(1) 

[a] = vogal baixa, central, aberta, oral 

[ã] = vogal baixa, central, aberta, oral e nasal 

  Base     + marca 

Logo, a vogal [ã] é marcada em relação a [a] por conter uma propriedade a mais. 

Dessa forma, para esse autor, o coeficiente marcado de um traço é sempre (+). 

Jakobson (1941/68), ao estudar os inventários fonológicos, como se viu anteriormente, 

postula a existência de leis universais de implicação que fazem com que  o valor não-marcado 

de um traço seja o primeiro a surgir na aquisição da linguagem, e também indicam que a 

presença, em dada língua, de segmentos marcados implica a presença de segmentos não-

marcados. 

O estabelecimento de quais traços são marcados foi determinado por Trubetzkoy 

(1939) ao perceber que o valor não-marcado  é o mais freqüente na língua e o que emerge nas 

posições de neutralização. Greenberg (1966), investigando a freqüência de fonemas em 

diversas línguas com base na complexidade fonológica, concluiu que sons surdos, não-

glotalizados, não-aspirados, orais e fonemas curtos são, em geral, mais freqüentes do que suas 

contrapartes.  

Com o Gerativismo, o conceito de marcação sofre uma pequena alteração. O valor 

marcado ou não-marcado de determinado traço depende do contexto em que se realiza, isto é, 

a coocorrência entre os traços pode determinar a marcação de um determinado valor em 



 38

relação a outro. Essa relação de dependência entre os traços de um mesmo segmento permite 

que sejam estabelecidas relações de hierarquia entre os traços.  

Chomsky & Halle (1979, p. 384)  argumentam que, em certos casos, o valor de um 

traço está determinado pelas restrições universais impostas  pela combinação de traços e 

apresentam convenções de marcação, que se aplicam às vogais,  tais como: 

a. Convenção que especifica  que a vogal não-marcada para o traço  baixo é     [+ 

baixo] quando a vogal também é não-marcada para  posterior e arredondado; não 

sendo assim, é [- baixo]. 

b.   Convenção que especifica que o valor não-marcado para o traço alto é [+]. 

c. Convenção que especifica o traço posterior para as vogais baixas. As vogais não-

baixas não estão sujeitas a essa convenção e deverão ser especificadas como [+] ou     

[-], nas representações lexicais. 

d. Convenção que especifica o traço arredondado para vogais baixas e não baixas. 

Nas vogais não-baixas, os traços posterior e arredondado têm o mesmo coeficiente 

se a  vogal é não-marcada para arredondado; a vogal baixa não-marcada para 

arredondamento é [-arredondado]. 

Em (2) é possível observarem-se os efeitos dessas convenções de marcação. 

(2) 

 a i u Q ç e o ü ˆ ø ö √ 

Baixo u u u m m u u u u m u u 
Alto u u u u u m m u u u m m 
Posterior u - + m m - + - + m - + 
Arredondado u u u u u u u m m m m m 
             
Complexidade 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

 u = não marcado,  m = marcado 
     (Chomsky & Halle, 1979, p. 385) 
 

A complexidade de um sistema é igual à soma dos traços marcados de seus membros. 

Assim, uma língua com inventário vocálico formado pelas vogais /a,e,i,o,u/ terá grau de 

complexidade seis, enquanto que o sistema /i,u,e,o, æ/, também com cinco vogais, apresenta 

grau oito de complexidade. 
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Conforme se pode observar, a presença de  determinadas configurações em um dado 

sistema somente é permitida se outras combinações também estiverem presentes nesse 

sistema. Em outras palavras, a presença de segmentos mais complexos, marcados implica a 

presença de segmentos menos complexos, não-marcados. 
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2.5 Fonologia Auto-Segmental  

 

 

 

Nos últimos anos, a fonologia gerativa, como inicialmente proposta por Chomsky e 

Halle (1968), vem sofrendo várias mudanças em sua fundamentação, especialmente no 

tocante à linearidade  e no modo como os traços se organizam para a constituição dos 

segmentos fonológicos. 

Dentro dessa proposta gerativista, o surgimento da teoria da Fonologia Auto-

segmental, da Geometria de Traços e outras tem contribuído  significativamente para a 

descrição, com maior poder explicativo, do funcionamento das línguas, possibilitando 

identificar generalizações. 

 

A publicação de The Sound Patterns of English, em 1968, por Chomsky & Halle,  foi 

o passo inicial na busca desses objetivos. Nesse modelo, os traços que compõem um 

segmento estão dispostos aleatoriamente, ou seja, não há uma organização interna do 

segmento.  O conjunto de determinados traços representa somente um segmento e a ele é 

ligado por uma relação bijectiva (de um para um), de maneira que, ao cair o segmento, todo o 

conjunto — matriz de  traços — desaparece também.  

Uma das características mais marcantes do modelo é a linearidade: cada item lexical é 

o resultado de uma seqüência de segmentos, que são  matrizes de traços distintivos. Assim, o 

processo de  assimilação é visto como mera cópia de traços. A naturalidade dessa regra fica 

evidenciada na representação  em (3). 

(3) 

/pedir/ → [pi´dZir] 

 V  →  [+alta]                               C1    V 

          - alta        [+alta] 

          -baixa  

    

Por essa regra, a elevação de /e/→ [i] é expressa como a cópia do traço [+alto] da 

vogal seguinte, que serve de gatilho. 
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Com o propósito de dar conta, de maneira mais explícita, dos fatos considerados 

naturais nas línguas é que surgiu, em 1976, a partir da publicação de Autosegmental 

Phonology, de Goldsmith, a Fonologia Auto-segmental. 

Nessa publicação,  Goldsmith constatou, estudando línguas tonais, que, embora os 

segmentos fossem eliminados, algumas características do tom eram mantidas e estendidas a 

outras vogais da palavra. Essa simples constatação veio a dar origem, mais tarde, ao que  se 

chama de espraiamento de traços, ou seja, um traço pode espraiar, ligando-se, não-

linearmente, a mais de um segmento, fato esse que a teoria de Chomsky & Halle não permitia. 

O advento da Fonologia Auto-segmental faz com que os traços, por si sós, possam agir 

independentemente. Desse modo, a teoria mostrou que não há a relação bijectiva (conforme 

Chomsky & Halle), e os traços são autônomos para agir isolada ou solidariamente nos 

processos de substituições. Podem, também, ir além ou ficar aquém do segmento. 

 Outra vantagem dessa teoria é que, ao ser apagado um segmento, a matriz de traços 

que compõem o segmento não precisa, necessariamente, cair junto, alguns traços podem 

permanecer e agir sozinhos. Também passa a haver uma estrutura hierárquica entre os traços 

que compõem o segmento. 

 

2.5.1 Geometria de traços  

 

 

Continuando na busca de melhores formas de explicação do que ocorre nas línguas, 

surge a Geometria de Traços. Nesse modelo, os segmentos   são representados de modo 

multidimensional e os traços  estão dispostos em nós hierarquicamente ordenados, formando 

camadas (tiers). Os traços que compõem os segmentos estão ordenados como se vê na figura 

6.  
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   A     (nó de raiz) 

 B    

     C 

    D  ( B,C,D,E  nós estruturais) 

      E 

a 
         b  

                               c 

                  d  

   e 

          f 

           g (valores de traços) 

FIGURA 6 

Estrutura do segmento (CLEMENTS & HUME, 1995, p. 249) 

 

Como se pode observar, os traços estão hierarquicamente organizados: todas as 

ramificações partem do nó de raiz (A), que corresponde ao segmento propriamente dito. No  

nível abaixo têm-se os nós de classe -  estruturais - (B, C, D, E) incluindo o nó laríngeo, nó 

ponto de consoante, nó de cavidade oral, nó vocálico, aos quais estão ligados os traços 

funcionais (a, b, c, d, e, f) 

Os traços estão ligados aos nós de classe por linhas de associação. Nota-se, também,  a 

relação de dependência entre os traços, isto é, o traço do nó imediatamente superior domina o 

nó inferior, e a mudança no nó de classe superior implica mudança no nó inferior. 

As premissas básicas desta teoria são: 

a) A fala é produzida usando-se vários articuladores que funcionam 

independentemente, por estarem em tiers separados. 

b) Regras fonológicas devem operar uma única vez, ou seja, somente conjuntos de 

traços que formam constituintes funcionam juntos em regras fonológicas. 

c) A organização dos traços é universalmente determinada.  
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O modo como os traços se organizam nas camadas (tiers) e são agrupados em 

constituintes não varia de língua para língua. Por conseguinte, regras fonológicas não podem 

criar novos tipos de organização de traços. 

 

Quanto aos princípios que regem essa teoria, pode-se salientar dois: 

 1) o  Princípio de Não-Cruzamento de Linhas, (Goldsmith, 1976), assim expresso por 

Clements & Hume (1995, p. 266): "Linhas de associação ligando dois elementos no tier j a 

dois elementos no tier k não podem se cruzar".    Essa restrição aprova a representação em  (4 

a) e reprova a representação em (4 b). 

 

(4)  a: tier j:  P  Q   b: tier j: *P  Q 

 

  tier k: R  S  tier k:    R  S  

 

Na verdade, esse princípio funciona como uma Condição de Boa-Formação ao 

bloquear regras que possam violá-lo. 

2) Há, ainda, o Princípio do Contorno Obrigatório (OCP) (McCARTHY, 1988, p. 88), 

pelo qual elementos adjacentes idênticos são proibidos. 

 

A seguir é apresentada a representação arbórea dos segmentos vocálicos, objeto de 

estudo desta tese. 
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      X            + soante 
       + aproximante 
      r + vocóide 

        

         [±nasal] 

   Laríngeo 

   [+sonoro] 

   

        Cavidade Oral  

            [+contínuo]   
                                            

       Ponto de C   

 

         Vocálico 

        Abertura 

         [± aberto i] 

       Ponto de V 

     [labial] 

       [coronal] 

      

       [± anterior] 

          [dorsal] 

FIGURA 7 

 Representação das vogais, segundo Clements & Hume (1995, p. 292) 

 
                                                                                                   

Os segmentos são representados com a seleção desses traços na sua forma plenamente 

especificada. Alguns traços, como [-sonoro], [+contínuo] e [-anterior], são universalmente 

não-contrastivos nos vocóides.  
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O nó vocálico domina, como se pode observar, os traços de ponto e abertura de vogais. 

Esse nó, característico das vogais, numa proposta recente de alguns autores, como 

Matzenauer-Hernandorena (1995, 1996, 2001),  Giangola (1994),  Wetzels (1992, 1997), 

também  se apresenta nas consoantes  complexas, como no [¥]. A teoria prediz que todos os 

traços sob o nó vocálico podem espraiar  sem restrições através de  consoantes simples 

(plenas), visto que essas não têm o nó vocálico. Já  através de consoantes complexas, a 

presença do nó vocálico  impediria o espraiamento, por gerar cruzamento de linhas. 

Quanto ao nó de abertura, domina os traços relacionados com a altura das vogais. 

Esses traços são baseados na altura do corpo da língua, através de um único traço, [aberto], 

distribuído em tiers diferentes e com valor binário. Desse modo,  o traço [aberto] divide as 

vogais em dois grupos, criando um sistema  de duas alturas, como se vê em (5). 

 

(5) 

  i  a  

nó de abertura •  • 

 

linha 1   -  + 

 

Com a subdivisão   de cada um desses grupos, obtêm-se sistemas de três, quatro ou 

mais alturas vocálicas: 

 

(6) 

  i  e   a 

nó de abertura •  •  • 

 

linha 1   -  -  + 

linha 2   -  +  + 
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(7) 

  i  e   E  a 

nó de abertura •  •  •  • 

 

linha 1   -  -  -  + 

linha 2        -                   -        +        + 

linha 3    -   +  +    + 

 

Em (7) tem-se a representação dividida em quatro níveis de altura vocálica /i, e, E, a/. 

Observe-se que, ao se eliminar a linha 3, as vogais /i,e/ passam a ser descritas com os mesmos 

traços [-aberto 1] e [ -aberto 2]. Essa é a motivação  que faz com que sejam essas vogais 

incluídas dentro de uma mesma classe natural.  

Ao constatar esse fato, Clements (1989) propôs uma representação diferente  para 

línguas como o Francês - com sistema de  quatro alturas -  agrupando /e, E/ como uma classe 

natural, em oposição a /i/. Esse agrupamento é o que se verifica em PB - que apresenta a 

neutralização  das vogais /e,E/ em determinados contextos. Dessa forma, o sistema de altura 

das vogais no PB configura-se como na figura 8. 

 

 i/u e/o E/ç a 

Aberto 1 - - - + 
Aberto 2 - + + + 
Aberto 3  - - + + 

FIGURA 8 

Matriz de traços de abertura pertinentes ao Português (WETZELS, 1992, p. 22) 

  

No modelo da Geometria de Traços, a representação de regras fonológicas  é feita por 

operações de ligação e desligamento de linhas de associação na hierarquia. Os processos 

fonológicos que são levados em consideração por Clements & Hume (1995) são a 

assimilação, a dissimilação e a neutralização. 
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2.5.1.1 Assimilação  

 

Segundo a Geometria de Traços,  o espraiamento de um traço ou de um nó inteiro é o 

que caracteriza  as regras de assimilação e não a mera cópia de traços, como no modelo 

gerativo padrão. 

Em relação ao nó que espraia,  é possível identificar a assimilação total quando todo o 

nó de raiz é espraiado, fazendo, assim,  com que o segmento atingido adquira todos os traços 

do gatilho, ou seja, do segmento que motivou a assimilação, como por exemplo [bi´Riga] por  

barriga (mudança de todo o nó de abertura). A  assimilação parcial ocorre quando um nó de 

classe que está localizado mais abaixo na estrutura espraia e o alvo adquire alguns, mas não 

todos, os traços do gatilho, como em [´mEw] por meu (mudança somente no traço [aberto 3]). 

  

 

Assimilação total    Assimilação parcial 

   X       X        X                X 

 

 Raiz        Raiz           Raiz 

 

Todos os traços do segmento     Ponto 

FIGURA 9 

Representação da assimilação total e da assimilação parcial 

 

 

2.5.1.2 Dissimilação  

 
 

Esse processo é caracterizado pelo desligamento, em um segmento, de um traço igual 

presente no segmento vizinho, como na realização de [tE´tiw] por titio. Clements e Hume 

(1995) expressam a dissimilação como um desligamento. Tal desligamento poderá ser de um 

traço ou nó; mais tarde o valor contrário será inserido por regra default. 
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Nos processos de dissimilação freqüentemente ocorre a ação do Princípio do Contorno 

Obrigatório, pois, essa é a função primordial da dissimilação: evitar seqüências de segmentos 

idênticos. 

As regras fonológicas podem afetar tanto segmentos adjacentes quanto segmentos que 

estão mais distantes uns dos outros; isso é, por exemplo, o que ocorre em casos de harmonia 

vocálica e de assimilação vocálica entre uma e outra vogal, independentemente do número de  

consoantes entre elas.  

Convém ressaltar que  as regras de assimilação não podem passar  através de 

segmentos que já estejam caracterizados pelo mesmo nó ou traço que espraia. Os segmentos 

que não permitem essa passagem são chamados de segmentos opacos, e os que permitem a 

passagem, de segmentos transparentes. Na verdade, essa restrição  está ligada  diretamente ao 

Princípio de Proibição de Cruzamento de Linhas  de Associação.  

 

 

2.5.1.3 Neutralização 

 
 

A função desse processo é neutralizar contrastes entre dois ou mais traços fonológicos 

em determinados contextos. Um exemplo bastante comum na fala, em PB, é a neutralização 

da  vogal átona final, como por  exemplo, [meninu] para /menino/. 

Do mesmo modo que a dissimilação, a neutralização é caracterizada pelo desligamento 

de um nó na estrutura arbórea. 

Relembre-se a representação dos traços de abertura das vogais, apresentada  na fig 12. 

Como já afirmado anteriormente, ignorando-se os valores atribuídos ao traço [Aberto 

3],  desfaz-se a diferenciação entre as vogais médias altas /e,o/ e as vogais médias baixas /E,ç/ 

e o resultado é um sistema de cinco vogais, e não mais sete. 

Com isso é possível verificar que a validação dos valores de [Aberto 3] é importante 

em PB apenas na posição tônica, onde o sistema funciona com as sete vogais. 

Esse processo é o que ocorre quando da neutralização de vogais átonas na posição 

pretônica em Português. Ou seja, nessa posição, o traço [Aberto 3] é neutralizado, ficando, 

assim, o sistema com cinco vogais, conforme se observa na figura 10.  
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    [ - acento 1] 
 
           X   Domínio: palavra fonológica 
 
    [ + vocóide] 
 
 
    [ + aberto 3] 
FIGURA 10 

Representação da neutralização de vogais médias átonas (WETZELS, 1992, p. 24) 

        
 
 
Essa regra está dizendo que uma vogal que não porta acento primário terá desligado da 

sua estrutura o traço [+aberto 3], superficializando-se como [-aberto 1,  +aberto 2], isto é, /e/ 

ou /o/: f[E]rro → f[e]rreiro,     comp[ç]ta → comp[o]teira. 

Como essa regra atua sobre qualquer vogal átona, Wetzels, reinterpretando Mattoso 

Camara, formulou mais duas regras para distinguir a neutralização de vogal postônica não-

final e de vogal postônica em final de palavra. 

 

 

             X 

 

   [ + vocóide] 

       Domínio: pé métrico 

  [ + aberto 2] 

     [labial] 

FIGURA 11 

 Neutralização de vogal postônica não-final  (WETZELS, 1992, p. 27)  

    

 

A regra aqui representada é responsável pela neutralização de /o/ e /u/ quando 

estiverem à borda direita de um pé métrico, como se vê em (8). 
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(8) 

( *    •)    ( *    •)   

co   mu  <da>   abo bu <ra> 

 

 

    X 

 

        [+ vocóide] 

 

        [ + aberto 2] 

FIGURA 12 

 Neutralização de vogal átona final de palavra (WETZELS, 1992, p. 27) 

      

Com a desassociação do traço [ +aberto 2], a distinção entre vogais médias e altas é 

anulada na posição final, como se vê em (9). 

 

(9) a. fof/o/ → fof[u]   b. pel/e/ → pel[i] c. suét/e/r → * suét[i]r 

 

Porém, o que se verifica é que em (9c) a regra de neutralização não se aplica. O que 

motiva a não-aplicação da regra é a sílaba final pesada. 

Wetzels propõe, ainda, uma regra de redundância que se aplica mais tarde, 

substituindo o valor do traço desassociado pelo valor oposto nos casos de neutralização de 

vogais átonas. A regra assim é expressa: 

 

(10) [φ aberto] → [- aberto x] 

 

Como se pôde constatar, a neutralização, sob a ótica auto-segmental, vem ratificar a 

análise de Matoso Camara Jr, já referida na seção 2.2. 

Desse modo, assim é constituído o sistema do Português Brasileiro: 

Vogais tônicas:  /i,u,e,o,E,ç,a/ 
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Vogais pretônicas: /i,u,e,o,a/ 

Vogais postônicas /i,u,e,a/ 

Vogais postônicas finais /i,u,a/ 

 

 

2.5.2 Organização de traços dos vocóides  

 

Há muito que é referida na literatura a questão sobre o fato de consoantes e vogais 

serem ou não classificadas com o mesmo conjunto de traços. Parece haver consenso entre 

alguns fonologistas (SAGEY, 1986;  HUME, 1992; CLEMENTS & HUME, 1995) quanto a  

consoantes e vocóides compartilharem os traços [soante], [nasal] e [sonoro], o que não 

acontece com os traços de ponto de articulação e de constrição. 

Clements e Hume  (1995) analisam duas abordagens inspiradas no modelo de 

representação de traços baseados nos articuladores. Uma das abordagens é a do modelo 

proposto por Sagey (1986),  no qual são mantidos os traços do SPE [alto], [baixo] e 

[arredondado]. Veja-se a representação na figura 13. 
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   Lugar 

 

Labial 

    Dorsal  

                [± arredondado] 

  [± posterior] 

    [± alto] 

      [± baixo] 

Figura 13 

Representação dos traços baseada nos articuladores (SAGEY, 1986, Apud 

CLEMENTS & HUME, 1995, p. 275) 

 

Pela formalização da geometria, é possível caracterizar consoantes e vogais com os 

mesmos traços. 

Vogais são especificadas usando os traços [posterior], [alto] e [baixo], a partir do nó 

dorsal, e o traço [arredondado] do nó labial. Consoantes, no caso não-marcado, não são 

especificadas usando esses traços  vocálicos. A separação de traços usados para consoantes e 

vogais, juntamente com a restrição do não-cruzamento de linhas, ajuda a explicar os tipos de 

processos de assimilação que são encontrados nas línguas do mundo. Processos de 

assimilação consonantal são raros, enquanto que processos de assimilação vocálica são 

encontrados em muitas línguas diferentes. Dado que os traços usados para especificar vogais 

não são usados para especificar consoantes, traços de vogais podem espraiar através de 

consoantes sem afetar a consoante  e sem a consoante bloquear a regra. 

Uma das principais predições desse modelo é  a de que o conjunto de traços 

[posterior], [alto] e [baixo], como integrantes do nó dorsal, tem maior status entre os outros 

traços das vogais, visto que podem agir sozinhos e/ou  como unidade fonológica. 

A outra abordagem foi apresentada por Clements & Hume (1995), e propõe unificar a 

descrição de consoantes e vocóides com base na constrição. Com isso, os segmentos 

produzidos no trato oral têm uma constrição característica definida por dois parâmetros: grau 

de constrição  e  local de constrição. 
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Para os autores, a constrição exerce papel fundamental na representação fonológica, 

pois é o objetivo da atividade articulatória. Clements e Hume (1995) representam a constrição 

por um nó separado na hierarquia, o nó cavidade oral - sob o qual estão ligados os nós de grau 

de constrição [± contínuo]  e de lugar de constrição, Ponto de C. Nos vocóides, a constrição 

constitui o nó vocálico - sob o qual está o grau de constrição, nó de abertura,  e o lugar de 

constrição, Ponto de V. Os nós de lugar de consoantes e vogais localizam-se em camadas 

distintas, conforme se vê na figura 14. 

 

 

      Consoantes      Vogais 

  Cavidade Oral     Vocálico 

 

 [± contínuo]     Abertura 

 

             Ponto de C  .......   Ponto de V 

 

  [labial]            [labial] 

              [coronal]                      [coronal] 

                [dorsal]                       [dorsal]  

 

Figura 14 

Representação  de consoantes e vogais baseada na constrição (CLEMENTS & HUME, 

1995, p. 276) 

 

Uma das vantagens do modelo de constrição em relação ao modelo de Sagey (1986) é 

que somente os  traços de abertura e de ponto podem funcionar como unidades, enquanto que 

para Sagey os traços [alto, posterior, baixo] podem espraiar juntos. Outra vantagem é a de que 

consoantes dorsais, no  modelo de constrição, são transparentes às regras de espraiamento, 

enquanto que no modelo de Sagey são consideradas opacas ao espraiamento de quaisquer 

traços de ponto, pois é todo o nó dorsal que espraia. 

Além dessas vantagens, ainda há a de agrupar consoantes e vogais em uma mesma 

classe natural: consoantes labiais e vogais arredondadas, consoantes coronais e vogais 
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frontais, consoantes dorsais e vogais posteriores. Desse modo, os autores optam pela 

unificação de traços de ponto (lugar) em consoantes e vogais. 

 

 

2.6 Conclusão  
 

 

Neste capítulo, falou-se em vogais e no sistema vocálico do PB. Em seguida foram 

vistos estudos que tiveram como objeto de investigação a aquisição de vogais. Foi possível 

constatar que até os três anos de idade a criança já adquiriu o sistema vocálico de sua língua 

materna. 

 

Também foi visto que a Fonologia Auto-Segmental, através da Geometria de Traços 

proposta por Clements & Hume (1995), considera o segmento como formado por unidades 

independentes, ou seja, os traços que formam os segmentos são autônomos, podendo ir além 

ou ficar aquém do segmento. Processos comuns  nas línguas do mundo como assimilação e 

dissimilação são considerados como operação de espraiamento ou desligamento de linhas de 

associação. A partir desse entendimento, aplicando-se os princípios desse modelo teórico, 

espera-se descrever e explicar os dados de aquisição com maior adequação. 

Outro ponto que foi visto e que merece destaque é  a discussão sobre considerar vogais 

e consoantes como sendo representadas pelos mesmos traços. 

O capítulo que segue dá conta da metodologia utilizada na pesquisa. 



 55

3  Metodologia 
 

 

Na ausência de dados disponíveis que contemplassem as idades aqui estudadas, foi 

necessário proceder-se à coleta, transcrição, revisão e digitação de novos  dados produzidos 

por crianças de um ano a um ano, onze meses e vinte e nove  dias. Desse modo, foi possível 

constituir um corpus representativo da aquisição do Português Brasileiro, na faixa etária de 

um a dois anos. Através desse banco de dados será possível desenvolver pesquisas  nas áreas 

de fonologia, sintaxe, semântica, entre outras. 

Buscou-se, dentro do possível, trabalhar com elicitação espontânea, sem utilização de 

listas de palavras. Porém, em se trabalhando assim ocorrem prejuízos, pois não há como 

controlar as variáveis que se pretende estudar, podendo essas ter um baixo índice de 

realização. 

A seguir serão apresentados todos os passos que foram utilizados para a constituição 

do corpus da presente pesquisa. 

 

3.1 População e amostra 
 

Foram observadas 75 crianças brasileiras, 72 de forma transversal e 3 de forma 

longitudinal. No estudo transversal foram observadas 36 meninas e 36 meninos, com idades 

entre 1;0 - 1;11:29 (um ano até um ano, onze meses e vinte e nove dias). Dessas, fizeram parte 

do corpus dessa pesquisa 60  crianças: 33 meninas e 27 meninos, devido ao fato de algumas 

crianças não alcançarem a produção de, no mínimo, dez palavras (ver seção 3.5). 

 No estudo longitudinal, houve o acompanhamento de uma menina (Gabi) a partir de 

um ano e um mês até dois anos e três meses, outra menina (Ana)  a partir de um ano, dois 

meses e vinte e cinco dias  até os  dois anos e  um menino (Bruno) de um ano e dois meses a 

um ano  e sete meses. A escolha da idade inicial  deve-se ao  fato de ser esta idade um marco 

na aquisição, quando a criança alcança um vocabulário de 50 palavras. A idade final justifica-

se por já estar a criança na fase do desenvolvimento posterior, formando sentenças curtas e 

com vocabulário em rápida ascensão. Além disso, observando-se os dados da pesquisa As 
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líquidas do português - o processo de aquisição e suas implicações8 - cuja faixa etária começa 

aos dois anos, não foram encontrados problemas com as vogais aos dois anos. 

 

As crianças foram distribuídas dentro  das faixas etárias mostradas no quadro 1. 

 

Faixa etária Idade em ano, 
meses e dias 

Faixa etária  Idade em ano, 
meses e dias 

01 1:0 — 1:0; 29 07 1:6 — 1:6; 29 
02 1:1 — 1:1; 29 08 1:7  1:7; 29 
03 1:2 — 1:2; 29 09 1:8 — 1:8; 29 
04 1:3 — 1:3; 29 10 1:9 — 1:9; 29 
05 1:4 — 1:4; 29 11 1:10 — 1:10; 29 
06 1:5 — 1:5; 29 12 1:11 — 2:0 

Quadro 1 

Faixa etária dos informantes 

 

Quanto às crianças da pesquisa  longitudinal, eram, ao início, quatro. Devido à 

transferência  de cidade dos pais de uma das crianças, foram reduzidas a três. 

Quanto às crianças do estudo transversal, foram contactadas em escolas maternais e 

entre os filhos dos funcionários da Universidade Católica de Pelotas. 

Em relação a variáveis socioculturais, optou-se por estabelecer o mesmo critério já 

seguido por outras pesquisas maiores, como a de Matzenauer-Hernandorena & Lamprecht 

(1996): que os pais tivessem nível escolar a partir do 2º grau. 

Todas as crianças têm como língua materna o Português falado no sul do país na  

variedade padrão da língua. 

Cada criança do estudo transversal foi observada uma ou duas vezes. Cada criança do 

estudo longitudinal foi observada durante o período de um ano, com intervalos médios de  21 

a 34 dias. A duração das sessões de gravação foi de 50 a 60 minutos. O conjunto das sessões 

transversais equivale a 63 horas de gravação e das longitudinais, a  32 horas. 

O quadro 2 apresenta a idade das crianças do estudo longitudinal, com as idades de 

início e fim da coleta. 

                                                 
8 A autora trabalhou nessa pesquisa, como bolsista de Iniciação Científica,  de 1992 a 1994. 
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Informante Início Final Nº de sessões  Horas gravadas 
Gabi 1;1.22 1:11;27  17 17 
Ana 1;2.5 1:11;29 10 10 
Bruno 1:2;10 1:7;29 5 5 
Total   32 32 

  Quadro 2 
  Informantes do estudo longitudinal 

 

3.2 Coleta e transcrição dos dados 
 

As gravações foram feitas com um gravador Sony, em fitas cassete da Sony ELX. No 

trabalho de coleta de dados transversais, contou-se com o auxílio de quatro bolsistas de 

iniciação científica9, vinculadas ao projeto "A palatalização das plosivas coronais – aquisição 

e variação no sul do país", projeto este financiado pelo CNPq, devidamente treinadas para 

coleta e transcrição fonética de dados. 

Não foi confeccionado nenhum material especial para a coleta, pois a capacidade de 

concentração de crianças muito pequenas é pouca. Foram utilizados os próprios brinquedos 

das crianças e também alguns brinquedos que faziam parte da "sacola" montada 

especialmente para esse fim. A coleta tentou ser o mais natural possível, porém, com os mais 

pequeninhos, era bastante conduzida com perguntas do tipo: "Que lindo esse bichinho.... que 

bichinho é? Olha só o que eu trouxe aqui nessa sacola, vamos ver? O que tem aí?"  

No caso das crianças além de 1;6 - 1;7, elas mesmas já iam dizendo e querendo ver 

tudo o que tinha na sacola, e também  mostravam  os seus brinquedos. 

As gravações foram feitas na casa dos informantes ou nas escolas maternais em que 

ficavam durante o dia. A fala das crianças do estudo longitudinal foi gravada sempre na sua 

própria casa,  no período da manhã. 

Antes de cada gravação procuraram-se informações com os pais acerca do vocabulário 

da criança: tamanho, tipo de palavras e o que eles (os pais) reconheciam como palavras. A 

partir daí tentou-se não solicitar à criança muito mais do que estava acostumada no seu dia-a-

dia. 

Houve problemas de perturbação de algumas crianças das escolas maternais. Tal se 

deve, acredita-se, pelo fato de serem retiradas da aula, ficarem longe dos amiguinhos, da 
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professora, e somente em contato com a entrevistadora - uma estranha. Algumas choraram e 

tiveram de ser reconduzidas à sala de aula. Em torno de doze crianças das faixas iniciais 

necessitaram ser substituídas, pois o número de palavras não passava de três ou quatro. 

Alguns cuidados foram tomados durante as gravações: evitou-se, na medida do 

possível, que barulhos e ruídos interferissem na qualidade da gravação; fez-se isso fechando-

se portas e evitando-se brinquedos com sirenes, músicas. Outro cuidado tomado foi para que 

não houvesse sobreposição de voz da entrevistadora  à do entrevistado. Um cuidado 

minucioso foi quanto ao tipo de brinquedo a ser levado para a entrevista, que deveria  ter 

formato e tamanho adequado à pouca idade dos sujeitos. 

As transcrições fonéticas dos dados, com base no Alfabeto Fonético Internacional 

(IPA), foram feitas por uma equipe composta pela autora, seis colegas mestrandas em Letras 

da PUCRS10 e cinco bolsistas de iniciação científica, conforme já mencionado anteriormente. 

 

3.3 Critérios para a constituição do corpus 
 

 

Com os dados à disposição, estabeleceu-se que somente  as entrevistas das quais 

constassem, no mínimo, dez palavras fariam parte do corpus. 

Após a seleção de entrevistas e a transcrição fonética dos dados, foram selecionadas 

somente as produções que: 

 

(1) foram claramente identificadas como se referindo a um objeto, sentimento, ação ou 

conceito; 

(2) apresentaram realizações fonéticas diferentes de uma mesma palavra, em cada 

sessão (por exemplo, a palavra "chapéu" ocorre cinco vezes em uma gravação, com 

realizações  fonéticas diferentes [´pε], [´pεw] e [sa´pεw]; foram consideradas apenas as três 

diferentes, ou seja, não se usaram repetições). 

É importante ressaltar, ainda, que, para uma vogal fazer parte do inventário fonológico 

do sujeito, foi adotado o critério de  que fosse realizada, pelo menos, três vezes em palavras 

diferentes.  Já para fazer parte  do inventário fonológico por idade eram necessários quatro 

                                                                                                                                                         
9 Débora, Fabiane, Letícia, Luciara. 
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sujeitos, também com, no mínimo,  três realizações da vogal em questão. Conseqüentemente, 

o inventário fonológico, por idade, não deverá  ter menos de 12 ocorrências da vogal. 

É importante destacar, também, que o segmento vocálico é considerado adquirido ao 

atingir  percentual de produção correta igual ou acima de 85%, como sugerem Matzenauer-

Hernandorena (1990),  Miranda (1996) e Rangel (1998). 

Foram rejeitadas as produções fonéticas que: 

(1) não continham valor lexical (por exemplo,. ah! [a] oh! [ç]); 

(2) não tinham relação alguma com a palavra pretendida no momento, (por exemplo, a 

criança está brincando com a bola e diz [´pa]); 

(3) não tiveram identificada claramente a palavra na forma adulta para a realização da 

criança, (por exemplo,  a criança brincando com a boneca diz [´ato] e nenhuma das situações 

apresenta alguma palavra que seja parecida); 

(4) sofreram sobreposição de voz da entrevistadora, da mãe, do pai ou de qualquer 

pessoa presente no momento de gravação; 

(5) constituíram  produções fonéticas idênticas; 

(6) foram repetições imediatas da fala da entrevistadora; 

(7) revelaram problemas quanto à identificação do segmento fonético realizado, 

mesmo depois de consultas a outros colegas. 

Respeitados todos os critérios acima, o corpus desta pesquisa, como já foi referido, 

ficou constituído de  dados de 60 crianças: 33 meninas e 27 meninos.  

 

3.4 Pacote estatístico VARBRUL 
 
 

Com o objetivo de dar um tratamento estatístico confiável ao número elevado de 

dados  aqui analisados, bem como verificar a ocorrência de influência de variáveis lingüísticas 

e extralingüísticas sobre a produção das vogais em PB, optou-se pela utilização do pacote 

estatístico VARBRUL. 

O pacote estatístico VARBRUL, utilizado em análises lingüísticas variacionistas, foi 

criado em 1986 por Susan Pintzuk, com base em programa de Donald Hindle (Make 3000) e 

em algoritmos escritos por David Sankoff e Pascale Rousseau (VARB2000). O programa faz 

uma análise estatística dos dados lingüísticos, fornecendo freqüência e peso relativo. 

                                                                                                                                                         
10 MestrandasCarolina Mezzomo, Gabriela Freitas, Carla Sávio, Adriana Rodrigues, Gabriela Coronel, Vivian 
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Ao lingüista, ao lançar mão do pacote VARBRUL, segundo Scherre, cabe 

identificar os fenômenos lingüísticos variáveis de uma dada língua, inventariar suas 
variantes, definindo as variáveis dependentes, levantar hipóteses que dêem conta das 
tendências sistemáticas da variação lingüística, operacionalizar as hipóteses através 
de variáveis independentes ou grupos de fatores de natureza lingüística e não-
lingüística, identificar, levantar e codificar os dados relevantes, submetê-los aos 
programas adequados e interpretar os resultados obtidos à luz das hipóteses 
levantadas (SCHERRE, 1992, p.  1). 

 
 

O pacote é constituído por um conjunto de programas, os quais quantificam os dados 

recebidos fornecendo fatores e grupos de fatores que favorecem ou não a ocorrência da 

variação em estudo. 

Em Português há  vários trabalhos que utilizaram o programa para verificar fenômenos 

variáveis da língua. Dentre esses podem-se citar alguns de natureza fonológica como Votre 

(1978), Callou (1987), Bisol (1981,1984), Callou & Leite (1986), Amaral (1996), Alcântara 

(1998), Espiga (1997), e Miranda (1996), Mezzomo (1999), Vidor (2000), Savio (2001) 

especificamente na área de aquisição da fonologia. 

O programa  foi escolhido para a análise dos dados porque tem se mostrado 

extremamente eficaz  ao analisar grandes quantidades de dados lingüísticos, oferecendo ao 

pesquisador freqüência e peso relativo. O programa trabalha  basicamente com a aplicação ou 

não da variante a ser analisada. No caso deste estudo, as variáveis a serem observadas são as 

vogais do Português/a, e, ε, i, o, ç, u/. 

A versão do programa utilizada neste estudo é a VARBWIN, isto é, VARBRUL 

através do  Windows,  proposta por Amaral (1998). Essa versão "facilita imensamente o 

processo de digitação dos dados de fala de informantes para análise no VARBRUL"  

(AMARAL, 1998, p. 1) pois além de não ser necessária a criação dos arquivos de codificação 

de dados (*.dat), de especificações (*.esp), de correções (*.oco) e o de erros (*.err), há, 

também, a eliminação da execução dos programas Checktok e Readtok11.  Todas essas etapas  

eliminadas são obtidas facilmente através do uso de formulários no programa Microsoft 

Access, propiciando uma digitação rápida e menos cansativa, visto que o formulário permite 

ser preenchido com o valor padrão. Ao  digitar-se, por exemplo, dados de determinada faixa 

etária e sexo, o espaço reservado a esses fatores pode ser preenchido automaticamente, 

diminuindo, assim, o esforço repetitivo da digitação. 

                                                                                                                                                         
Anastacio, Bolsista de Iniciação Científica. Andréa Wolwacz.  
11 Checktok  detecta erros de codificação do arquivo de dados, comparando-o ao arquivo de especificações. Os 
dados corrigidos servem de entrada para o Readtok, que elimina as informações sem utilidade para a análise 
estatística criando o arquivo de ocorrências - que servirá de entrada para o Makecell. 
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Outra vantagem no uso dessa versão é que ela permite uma consulta rápida  de dados 

específicos ou número de ocorrências de cada variável sem a necessidade da execução dos 

programas Countup e Textsort, além de permitir que os dados sejam utilizados para a criação 

de gráficos e tabelas - substituindo o programa Crosstab. Há, ainda,  a possibilidade de 

proceder-se  à análise estatística em outros programas, como o SPSS  e o Statistica.  

Desse modo, ao utilizar-se a versão Varbwin, é necessária apenas a criação do arquivo 

de condições (*.con), - que é automática, bastando para isso que se selecione o número de 

variáveis - e que sejam rodados os programas Make3000 e Varb2000. 

O programa Make3000 recebe até 9 variantes na variável dependente, 20 variáveis 

independentes com 30 fatores  em cada variável, criando, no máximo, 3000 células 

(SCHERRE, 1992, p.  24). É importante salientar, entretanto, que  o número total de fatores 

não pode exceder 60. 

Com a execução do Make3000 são geradas as células, ou seja, o grupo a partir do qual 

se obtém o número total de ocorrências por fatores de cada variável, bem como as  

percentagens associadas às variantes do fenômeno estudado. Um exemplo desse arquivo é 

apresentado em (11). 

(11) Exemplo de célula gerada pelo arquivo do Make3000 

GROUP  APPS NON-APPS TOTAL  
11 (12)     
M N 244 80 324 
 % 75 25  
F N 297 160 457 
 % 65 35  
Total  N 541 240 781 
 % 69 31  

 

 

Pode-se observar que, para a variável sexo, há  244 dados de aplicação, ou seja,  

realização da vogal-alvo, produzidos pelas crianças do sexo masculino (fator M), num total  de 

324 dados, com um percentual de 75% de realização da vogal, no caso do exemplo, /e/; do 

fator não aplicação (variante 1), há um total de 80 dados, dentre 324, perfazendo um total de 

25% de não-realização da vogal-alvo. Igual leitura deve ser feita para os dados do sexo 

feminino. Pelas percentagens se vê que os dados das crianças do sexo masculino evidenciam 

mais realização da vogal /e/ do que os dados das crianças do sexo feminino. 

A próxima etapa é a execução do programa Varb2000.  Esse programa fará a análise 

estatística dos dados, atribuindo pesos relativos às variáveis independentes. O programa 
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"trabalha com níveis diversos de análises, efetuando comparações progressivas entre os pesos 

relativos atribuídos aos diversos fatores das variáveis independentes e fazendo seleção 

estatística de variáveis a cada passo de análise" (SANKOFF, 1988, p. 991-992. In: 

SCHERRE, 1992, p. 27). 

É interessante ressaltar, ainda, que o programa trabalha com uma margem de erro de 

0.5%. Isso quer dizer que a significância de um grupo de fatores não deve ultrapassar .050 

para ser considerada estatisticamente relevante. Porém, uma significância acima disso não 

implica  valor lingüístico irrelevante, visto que afirmações sobre questões lingüísticas são de 

responsabilidade do lingüista e não do programa. 

É importante, nesse ponto do trabalho, deixar claros alguns conceitos que serão 

utilizados no decorrer da descrição dos dados e que estão diretamente relacionados à 

nomenclatura utilizada no pacote VARBRUL. 

1. Input -  ponto de partida para a análise estatística nos outros níveis; é a média 

global quando o efeito de todos os fatores de todas as variáveis é neutro. 

2. Significância - margem de erro da comparação realizada; ideal que seja inferior a 

0,50. 

3. Nocaute - concentração dos dados em apenas um fator da variável. 

4. Amalgamação -  junção de fatores dentro de uma mesma variável, ou fusão de 

duas variáveis. 

5. Rodada - é a execução de cada uma das etapas do programa Varb2000. 

6. Nível 1  -  calcula os pesos relativos dos fatores de cada uma das variáveis, isto é, 

contrasta cada variável independente com a variável dependente. 

7. Stepup  - processo de análise progressiva, do nível 0  ao nível N (último nível da 

análise). 

8. Stepdown - processo de análise regressiva, do nivel N ao nível 0 (primeiro nível da 

análise). 
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3.5 Definição das variáveis 
 

3.5.1 Variáveis dependentes 
 

 

A produção ou não da vogal-alvo funcionou como a variável dependente. Foi atribuído 

valor 1 (2,3,4,5,6,7) para os casos em que as crianças não produziram a vogal desejada  e  

valor 0 para os casos em que a vogal foi realizada. O objetivo das variáveis 2,3,4,5,6,7  é 

verificar quais  vogais foram realizadas no lugar da vogal-alvo. 

 

3.5.2 Variáveis lingüísticas  independentes 

 

3.5.2.1 Contexto precedente quanto ao ponto de articulação 

 

Vários estudos têm mostrado a influência que exerce o contexto fonológico 

antecedente sobre o fenômeno estudado. Em se tratando de aquisição  fonológica tem-se os 

trabalhos de Matzenauer-Hernandorena (1990), Lamprecht (1991, 1993), Miranda (1996), 

Mezzomo (1999). Em relação à variação há, entre outros, os trabalhos de Callou et al (1991), 

Monaretto (1992), Amaral (1997), Espiga (1997). 

Na presente pesquisa, o contexto antecedente quanto ao ponto de articulação da 

consoante onset da sílaba – que  contém a vogal-alvo – foi dividido em labial, coronal e 

dorsal. Esses pontos de articulação são, segundo Clements e Hume (1995), capazes de 

caracterizar todas as consoantes e vogais das línguas. 

Tome-se como exemplo a realização, por parte da criança, da palavra [´kaza]. O 

contexto precedente à  primeira vogal /a/, quanto ao ponto de articulação, é uma consoante 

dorsal, já o ponto antecedente da segunda, uma consoante coronal .  

 

3.5.2.2 Contexto seguinte quanto ao ponto de articulação 
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No caso dessa variável, foi considerado o ponto de articulação da consoante em onset 

da sílaba imediatamente seguinte à vogal-alvo. Por exemplo, para a realização [´kaza], 

analisando-se o primeiro [a], tem-se, como contexto seguinte quanto ao ponto de articulação, 

uma consoante coronal por tratar-se de [z] no onset da sílaba imediatamente seguinte ao 

primeiro [a] analisado. 

 

3.5.2.3 Contexto precedente quanto ao modo de articulação 

 
 

Essa variável foi incluída com o objetivo de verificar se algum dos modos de 

articulação:  plosiva, fricativa, líquida, nasal, glide – como onsets das sílabas que contêm a 

vogal-alvo – exerce  influência na produção da vogal ou não. Um exemplo pode ser dado com  

a realização de [´kaza]. O contexto precedente, em relação à primeira sílaba, quanto ao modo 

de articulação é codificado como "plosiva", e o da segunda sílaba como "fricativa".  

 

3.5.2.4 Contexto seguinte quanto ao modo de articulação 

 
 

A exemplo da variável acima, aqui pretende-se ver se há influência do modo de 

articulação da consoante onset da sílaba seguinte à vogal-alvo na produção ou não da vogal. 

Ainda utilizando-se o mesmo exemplo — [´kaza], o contexto seguinte à vogal da primeira 

sílaba é uma consoante fricativa, e o contexto seguinte à segunda é nenhum, pois não há mais 

sílabas na palavra. 

 

3.5.2.5 Tonicidade 

 

Tem se visto em estudos sobre  fonologia que as sílabas átonas são as mais atingidas 

por alterações, fato este contrário ao que ocorre em sílabas tônicas – que tendem a ser 

preservadas. Em relação aos estudos em Aquisição da Linguagem, essa variável tem se 

constituído em um importante fator para o estabelecimento do desenvolvimento fonológico 

das crianças. Estudos como o de Lamprecht (1990, 1993, 1995), Matzenauer-Hernandorena 
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(1990), Mezzomo (1999) mostram como certos processos ocorrem em maior número  nessas 

posições. Neste trabalho, a variável tonicidade foi formulada com o objetivo de verificar se há 

influência da posição da vogal na sílaba (pretônica, tônica, postônica) para a aquisição das 

vogais. 

 

3.5.2.6 Vogal da sílaba precedente 

 

Essa variável foi acrescentada com o objetivo de verificar se a vogal que está na sílaba 

precedente exerce alguma influência sobre a realização ou não da vogal-alvo. Miranda (1996) 

aponta a influência da vogal /i/ e /u/ para a produção de /r/. 

 

3.5.2.7 Vogal da sílaba seguinte 

 
Essa variável foi acrescentada com o objetivo de verificar se a vogal que está na sílaba 

seguinte exerce alguma influência sobre a realização ou não da vogal-alvo. Em Bisol (1981) a 

pertinência dessa variável é significativa, pois vogais altas tendem a favorecer o fenômeno da 

elevação das vogais pretônicas. 

 

3.5.2.8 Estrutura da sílaba que contém a vogal 

 
 

Vários trabalhos de aquisição da fonologia,  como Teixeira (1985),  Lamprecht        

(1986, 1990), Yavas (1988),  Matzenauer-Hernandorena (1991), Fikkert (1994), Freitas 

(1995) e Miranda (1996) têm demonstrado ser a estrutura silábica fundamental na constatação 

de que a aquisição do segmento está condicionada ao padrão silábico da língua.  

O objetivo maior da inclusão dessa variável, neste estudo, é verificar a ocorrência de 

vogais em grupos vocálicos – ditongos, tritongos, hiatos — como também verificar se o 

número de segmentos presentes na sílaba poderá influir ou não na realização da vogal-alvo. 
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3.5.3 Variáveis extralingüísticas 
 

3.5.3.1 Faixa etária 

 

A faixa etária é a mais importante variável extralingüística, pois ela é que permitirá 

estabelecer  a curva desenvolvimental das crianças observadas neste estudo. As faixas etárias 

foram divididas em 12, cada uma contendo um mês. Assim, tem- se F01 (Faixa Etária 1)  

formada por crianças com um ano, F02, com crianças de 1 ano e 1 mês, e assim 

sucessivamente, como se pode constatar no quadro 1, seção 3.2. 

 

3.5.3.2 Sexo 

 
Trabalhos variacionistas mostram que a variável sexo desempenha um importante 

fator de diferenciação com relação à variação e à mudança lingüística. Em estudos de 

aquisição, no entanto, essa variável  raramente costuma ser considerada, pois parece não ser 

relevante.  

No estudo de  Miranda (1996), a autora encontrou a variável sexo, selecionada pelo 

programa VARBRUL, como fator de diferença entre as produções de “r-forte” em somente 

uma faixa etária, o que não foi considerado relevante naquele trabalho. 

Neste trabalho optou-se pela utilização dessa variável, primeiramente porque, ao 

analisar previamente os dados e mesmo durante as gravações das crianças, foi possível 

constatar que entre meninas e meninos parecia haver uma diferença grande, especialmente no 

tocante ao tamanho do léxico. O segundo fator que levou à inclusão dessa variável foi o fato 

de o programa estatístico permitir uma análise precisa desse fator até então pouco considerado 

em estudos dessa natureza. 
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3.6 Codificação dos dados 
 

 

Convém ressaltar que,  por se tratar de um estudo sobre as vogais, todas as palavras do 

corpus foram utilizadas (respeitando os critérios de seleção lexical explicitados no item 3.5). 

Dessa forma  foram obtidas 4874 vogais a serem analisadas. 

Durante a etapa de codificação dos dados foram criados símbolos para cada variante 

das variáveis definidas para que a codificação pudesse ser realizada. 

Os dados foram divididos em sete grupos correspondendo às vogais do Português[a], 

[e], [ε], [i], [o], [ç], e [u]. Desse modo foram gerados sete arquivos de dados, um para cada 

vogal. Esse procedimento teve, como conseqüência, a necessidade de sete rodadas diferentes 

dos programas. 

 

3.6.1 Variável dependente 

 

a) Produziu ou não 

(0) Se houve a produção da vogal:  [´kaź ] 

 (2) Se foi produzida a vogal [e] [´keź ] 

(3) Se foi produzida a vogal [i] [´kiź ] 

(4) Se foi produzida a vogal [o] [´koź ] 

(5) Se foi produzida a vogal [u] [´kuź ] 

(6) Se foi produzida a vogal [ç] [´kçź ] 

(7) Se foi produzida a vogal [ε] [´kεź ] 

 

3.6.2 Variáveis independentes 

 

a) Contexto precedente quanto ao ponto de articulação 

 

(l) consoante labial no onset  - mapa 
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(c) consoante coronal no onset -  tapa 

(d) consoante dorsal no onset - capa 

 (9) nenhum - ∅água 

 

b) Contexto seguinte quanto ao ponto de articulação 

(c) consoante coronal no onset - lata 

(d) consoante dorsal no onset  - lago 

(l) consoante labial no onset - lapa 

(9) nenhum - lá∅, saí 

 

c) Contexto precedente quanto ao modo de articulação 

(p) plosiva - tapa 

(f) fricativa - faca 

(l) líquida - lata 

(n) nasal - mapa 

(9) nenhum - ∅água 

 

 

d) Contexto seguinte quanto ao modo de articulação 

 

(f) fricativa  - casa 

(l) líquida - cala 

(n) nasal - cama 

(p) plosiva - capa 

(9) nenhum - lá∅, saí 

 

e) Tonicidade 

 

(b) pretônica  - banana 

(c) tônica - casa 

(d) postônica - casa 
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f) Vogal da sílaba precedente 

 

(a)  a  -  bala 

(e) e - estrela 

(&) ε - essa 

(i) i - pinta 

(o) o - portão 

( #) ç - porta 

(u) u - uva 

(d) ditongo  

(9)não existe - ∅pá 

 

g) Vogal da sílaba seguinte 

 

(d) ditongo - paya (para) 

(e) e - patê 

(o) o - avô 

(&) E - café 

(#) ç - acorda 

(u) u - azul 

(i) i - avião 

 (a) a  - bala 

(9) não tem - bola∅ 

 

h) Estrutura da sílaba que contém a vogal 

 

(1) V -  abre  

(2) CV - pá 

(3) CVC - parque 

(4) VG - ai 
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(5) GV - é sempre o resultado  de semivocalizações sofridas pelas líquidas, por 

exemplo [´bçwa] para bola 

(6) CCV - brasil 

(7) CVGC - mais 

(8) CVG - pay 

(9) VC - ar 

(c) CGV - gwarda 

 

 

3.6.3 Variáveis extralingüísticas 

 

a) Idade 

(H) F1: 1:0 - a 1:0;29 

(J) F2: 1:1;0 - 1:1;29 

(R) F3: 1:2;0 - 1:2;29 

(S) F4: 1:3 - 1:3;29 

(T) F5: 1:4;0 - 1:4;29 

(V) F6: 1:5;0 - 1:5;29 

(X) F7: 1:6;0 - 1:6;29 

(Z) F8: 1:7;0 - 1:7;29 

(K) F9: 1:8;0 - 1:8;29 

(W) F10: 1:9;0 - 1:9;29 

(M) F11: 1:10;0 - 1:10;29 

(Q) F 12: 1:11;0 - 1:11;29 

 

b) Sexo 

 

(m) masculino 

(f) feminino 
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3.7 Sobre o arquivo de dados 

 

 

Constata-se, pelos dados explicitados acima, que cada fator ou grupo de fatores 

recebeu uma codificação feita em fichas apropriadas para cada uma das vogais. Dessa forma, 

uma produção como [ka´net´] assim ficou codificada: 

1. [ka] 0 dcpnb9e2vf;  

2. [ne] 0 ccnpcaa2vf; 

3. [t´] 0 c9p9de92v7.  

Como se pode observar, uma única palavra deu origem a três codificações diferentes 

porque a palavra possui três vogais, uma codificação para cada uma delas. Pelos exemplos 

acima é possível constatar uma seqüência de  11 símbolos. Lendo-se a cadeia, assim ter-se-ia: 

1. A vogal foi produzida;  o contexto precedente quanto ao ponto é dorsal; o contexto seguinte 

é coronal; o contexto precedente quanto ao modo é plosivo; o  contexto seguinte é nasal; 

quanto ao acento, a vogal está na pretônica;  não existe vogal na sílaba precedente; a vogal da 

sílaba seguinte é [e], a vogal está em uma sílaba cuja estrutura é CV;  quanto à idade, a 

informante está na faixa etária 6 (1:5 – 1:5;29) e quanto ao sexo é feminino.  O mesmo tipo de 

leitura será feita nas outras sílabas da palavra [ne] e [t´].  
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4 Descrição dos dados transversais e  análise estatística 
 

 

No presente capítulo, proceder-se-á à descrição dos dados transversais da pesquisa, os 

quais foram submetidos à análise estatística pelo pacote computacional VARBRUL 

(SANKOFF, 1988). 

Inicialmente  procedeu-se ao levantamento das vogais que compõem o inventário 

fonológico de cada faixa etária.  Lembre-se que, para a vogal fazer parte do inventário,  era 

necessário aparecer no inventário fonológico de, no mínimo, 4 sujeitos (ver seção 3.3). O 

quadro 3 mostra as vogais que fazem parte do inventário fonológico por idade. 

 

 /a/ /e/ /E/ /i/ /o/ /ç/ /u/ 

1:0 - - * - - * - 
1:1  - - - - - - 
1:2  - -  - -  
1;3   -   -  
1;4   -   -  
1;5   -   -  
1;6   -     
1;7   -     
1;8        
1;9        
1;10        
1;11        
Total  11 9 4 10 9 06 10 

 (*) não houve possibilidade de ocorrência do som 
 (-) não satisfez o critério de 12 realizações  por faixa etária  
 

Quadro 3: 

Vogais presentes no inventário fonológico por idade 
 

 

Pelo quadro, é possível observar as vogais que  aparecem em maior número de faixas: 

a vogal /a/ é a que aparece em onze das doze entrevistas; as  vogais /i/ e /u/ aparecem em dez 

faixas; as vogais /e/ e /o/ aparecem  em nove  faixas; a vogal /ç/  em seis faixas e, a vogal /E/;  

em quatro  faixas etárias. Quanto à vogal /E/, foi a última a ser adquirida, sendo que o /ç/ 

entrou no inventário dois meses antes de /E/. 
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Os dados analisados chegaram ao total de 4874 vogais. A tabela 5 traz a distribuição 

dos dados por vogais. 

 

Tabela 5 

Distribuição das vogais analisadas nos dados 

Vogais Número Percentual 
/a/ 2.372 48,66% 
/i/ 845 17,33% 
/e/ 556 11,41% 
/o/ 500 10,26% 
/u/ 316 6,48% 
/ç/ 181 3,71% 

/E/ 104 2,15% 

 

 

Conforme a leitura da tabela permite constatar, a vogal /a/ foi a mais freqüente nos 

dados, atingindo o percentual de 48,66% do total. A segunda vogal mais presente nos dados 

foi o /i/; a terceira vogal  em freqüência foi o /e/, a quarta o /o/, e a quinta  foi a vogal /u/. As 

vogais /E/ e /ç/ foram as que apresentaram menor freqüência. 

É pertinente, também, observar a distribuição das vogais dentro das estruturas 

silábicas encontradas nos dados de fala das crianças. A tabela 6 traz essa distribuição. 
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Tabela 6 

Percentagens de estruturas silábicas por vogal, nos dados 

Estrutura   Ex. /a/ /e/ /E/ /i/ /o/ /ç/ /u/ 

CV  [pato] 64.50 65.47 72.11 53.61 64.6 71.27 23.73 
CVG  [pay] 10.32 15.47 4.74 23.19 8.6 14.36 31.01 
V  [E] 12.94 6.83 2.85 6.75 18.4 12.70 11.39 

VG  [ew] 5.65 1.80 0.96 6.75 1.6 - 26.27 
CVC  [pçç rt´] 1.94 5.94 0.96 4.97 3.0 0.55 3.98 

GV  [paya] 2.82 1.26 0.96 1.42 2.4 1.10 0.32 
CVGC  [doys] 0.55 1.08 1.92 2.01 1.0 - 0.32 
CGV  [agwa] 0.80 0.18 - 0.36 - - 2.53 
VC  [ar] 0.42 1.80 - 0.83 0.4 - 0.63 
CCV  [braziw] 0.042 0.18 - 0.12 - - - 

 

Como se pode constatar,  a estrutura CV foi a que alcançou o maior índice de 

ocorrência nos dados das crianças. Cabe  ressaltar que as estruturas apresentadas aqui são as 

efetivamente realizadas pelas crianças. Por exemplo, se o alvo era a palavra brasil e a criança 

realizou [ba´ziw], o registro da primeira sílaba foi como CV. Desse modo, a tabela 6 

apresenta a distribuição das estruturas realizadas foneticamente pelas crianças. 

No que diz respeito à tonicidade, a distribuição das vogais está apresentada na tabela 

7. 

 

 TABELA 7 

Distribuição das vogais efetivamente produzidas quanto à tonicidade12 

 Tonicidade 
Vogal Pretônica Tônica Postônica 

/a/ 29.21% 43.33% 27.46% 
/e/ 25.72% 71.22% 3.06% 
/E/ 7.22% 93.28% - 
/i/ 19.29% 75.38% 5.33% 
/o/ 25.80% 62.20% 12.0% 
/ç/ 7.73% 92.27% - 

/u/ 22.16% 76.89% 0.95% 
Total  25% 59% 16% 

 
 

Observe-se que a posição tônica é a que mais concentra as vogais. Esse fato pode ser 

atribuído à tendência para a preservação da sílaba forte, já demonstrada em vários estudos 

(MIRANDA, 1996; RANGEL, 1998), visto  que o maior número de não-realizações de vogais 
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deu-se em posições átonas. A não-ocorrência das vogais /E/ e /ç/ em posição postônica  deve-

se à distribuição encontrada na língua, uma vez que não há, em Português Brasileiro, a 

existência dessas vogais em posições postônicas. 

 

Na seção seguinte será feita a descrição dos resultados obtidos após a execução dos 

programas contidos no pacote VARBRUL. 

 

4.1 Descrição de cada vogal de acordo com as variáveis estabelecidas 
 

 

A seguir são apresentadas as variáveis que foram selecionadas como relevantes, pelo 

pacote estatístico Varbrul, para a aquisição fonológica  das vogais. 

Convém recordar que a análise centra-se no índice de aplicação 0, isto é, na produção 

da vogal.  O que foi produzido no lugar da vogal-alvo será abordado na seção 4.3. 

Há que se salientar, ainda, que,  quanto aos gráficos que mostrarão a linha aquisicional 

das vogais por idade, foram confeccionados baseados nos percentuais e não nos pesos 

relativos oferecidos pelo VARBRUL, porque: 1)  a ampla maioria das pesquisas em aquisição 

da fonologia só leva em conta percentuais, adotando, inclusive, um determinado patamar de 

percentagem como indicador de aquisição, de domínio (80% a 90%); e 2) as ocorrências de 

nocautes em algumas faixas etárias inviabilizou  o processamento através do programa 

VARBRUL, não sendo possível, assim, obter pesos relativos para essas faixas. Logo, se os 

gráficos fossem baseados no peso relativo, ter-se-iam ou quedas bruscas nas idades em que 

ocorreram nocautes ou a falta de determinada idade no gráfico. 

Passa-se, assim, a apresentação das variáveis selecionadas para cada uma das vogais 

que compõem o sistema fonológico do português. 

 

4.1.1 Vogal /a/ 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         
12 Os apagamentos  não foram considerados. Recorde-se que a análise levou em conta o que foi efetivamente 
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Gráfico 1 

Produção da vogal /a/, em percentuais, por faixa etária 

 

Esses resultados  apontam para a confirmação de que o desenvolvimento fonológico 

não é linear, fato que já foi confirmado por  outros estudos sobre aquisição fonológica do PB, 

como Lamprecht (1990),   Matzenauer-Hernandorena (1990),  Miranda (1996). 

 

Variáveis selecionadas  
 

 
Tabela 8 

Variáveis selecionadas como relevantes para a realização de /a/ 

 
Variáveis   Freqüência  Peso  
Sexo  
Feminino  

 
1399/1404 

 
99.9% 

 
0,67 

Vogal seguinte  
/u/ 
Nenhuma 

 
190/191 

1240/1247 

 
99.9% 
99% 

 
0,63 
0,60 

Input .1  Sig .015 
 

 

                                                                                                                                                         
produzido pela criança. 
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Conforme se observa, a variável sexo foi a primeira a ser selecionada. Isso mostra que 

as crianças do sexo feminino realizam melhor a vogal /a/ do que as crianças do sexo 

masculino. 

Dentre as vogais que seguem a vogal /a/, a vogal /u/ é a que atingiu maior peso 

relativo, sendo, assim, a que mais favorece  a realização do alvo, como em [a´zuw], para azul. 

Há, ainda, o fator nenhum favorecendo a produção da vogal, ou seja, quando a vogal /a/ está 

localizada na última sílaba da palavra, como em [´bçĺ ], bola,  sua realização é favorecida. 

 

 

4.1.2 Vogal /e/ 
 
 

 

Gráfico 2 

Produção de /e/, em percentuais, por faixa etária 

 

A observação do gráfico permite verificar que não há uma linha  ascendente contínua. 

 
 
Variáveis selecionadas  
 

Após a rodada do Varb2000, o programa selecionou como relevantes, para a vogal /e/, 

as variáveis apresentadas na tabela  que segue. 
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Tabela 9 

Variáveis selecionadas como  relevantes para a realização de /e/ 

 
Variáveis   Freqüência  Peso  
Vogal precedente  
/i/ 

 
20/21 

 
95% 

 
0,93 

Idade  
1:10 

 
59/62 

 
95% 

 
0,70 

Vogal seguinte 
/e/ 

 
55/57 

 
96% 

 
0,68 

Tonicidade  
Tônica  

 
393/396 

 
99% 

 
0,61 

Input .98 Sig .009 
 

 

A variável que se mostrou com maior influência para a realização de /e/ foi a vogal 

precedente, em especial quando esta era composta pela vogal /i/, a exemplo de [biN´kedu], o 

que alcançou um peso relativo de 0,93. Esse resultado poderia ser atribuído ao 

compartilhamento de traços entre /e/ e /i/, cuja diferença está no traço [+alto] de /i/. A 

segunda variável considerada relevante é a idade de 1:10 (um ano e dez meses), atingindo o 

patamar de 0,70. Quando a vogal seguinte era, também, a vogal /e/, por exemplo [´pe´deĺ ], 

pedreira, o peso relativo atingiu 0,66, o que pode ter sido motivado pelos processos de 

assimilação. A tonicidade surge como a quarta variável relevante para a produção de /e/ com 

o peso mais alto atribuído à sílaba tônica, como já era esperado em virtude da tendência à 

preservação da sílaba tônica nas línguas. 
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4.1.3  Vogal /E/ 

 
Interessante é também observar-se o gráfico  3, que apresenta a linha aquisicional da 

vogal /e/. 

 

 

Gráfico 3 

Produção de /E/, em percentuais, por faixa etária 

 

Mais uma vez fica clara, pelo gráfico,  a linha não-linear de aquisição das vogais. As 

idades em que há maior produção (100%) são 1:8 e 1:10 e a idade em que há menor produção 

é 1:7. Percebe-se, assim como para a vogal /a/, que há um desenvolvimento, pode-se dizer, 

quase estável. 

 

4.1.4  Vogal /i/ 
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Gráfico 4 

Produção da vogal /i/, em percentuais, por faixa etária 

 
 
É possível nota-se a estabilidade de  1:3 a 1:5 quando, então, tem-se a primeira queda. 

A segunda queda é com 1:9. Na verdade, são quedas pequenas, que variam entre 2 e 2.5 

pontos percentuais, mas que indicam a não-linearidade do processo de aquisição das vogais.   

 

Variáveis selecionadas  
 
 
Tabela 10 

Variáveis selecionadas como relevantes para a realização de /i/ 

Variáveis   Freqüência  Peso  
Tonicidade  
Postônica   

 
44/45 

 
98% 

 
0,59 

Sexo  
Feminino  

 
499/502 

 
99% 

 
0,57 

Input .98 Sig .002 
 

 

Como ambiente favorecedor à realização de /i/  surge a tonicidade, com a sílaba 

postônica atingindo o peso de 0,59. A variável sexo constitui a segunda em ordem de 

relevância, emergindo o sexo feminino como o favorecedor da vogal /i/. 
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4.1.5  Vogal /o/ 
 
 

 

 
A idade em que o percentual de produção é maior é  um ano e dez meses, e a idade 

com menor produção  é um ano e quatro meses. A observação do gráfico 5, mais uma vez 

retrata que o desenvolvimento não é linear. 

    

               

Gráfico 5 

Produção da vogal /o/, em percentuais, por faixa etária 

 

Novamente é possível notar quedas na idade de 1:4, 1:6  e 1:9. 

 

Variáveis selecionadas   
 
 

A seguir serão apresentadas as variáveis que foram selecionadas como relevantes à 

realização da vogal /o/ após as sucessivas rodadas. 
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Tabela 11 
Variáveis selecionadas como relevantes para a realização de /o/ 
 
Variáveis   Freqüência  Peso  
Modo precedente 
Nenhum 
Fricativa  

 
100/101 
76/78 

 
99% 
97% 

 
0,74 
0,65 

Idade 
1:11 

 
163/171 

 
95% 

 
0,64 

Tonicidade  
Tônica  

 
304/311 

 
98% 

 
0,61 

Modo seguinte 
Nenhum  

 
216/219 

 
99% 

 
0,59 

Input .97 Sig .019 
 

A leitura da tabela 11 permite constatar que a variável que mais favorece a realização 

da vogal /o/ é o contexto precedente quanto ao modo de articulação emergindo o fator 

nenhum, ou seja, ser uma sílaba V, como em  [´ovu], ovo,  como o mais favorecedor, 0,74,  

enquanto uma consoante fricativa, como em [[´fogu], fogo,  atinge o peso de 0,65. 

A segunda variável é a faixa etária, tendo a idade de 1 ano e 11 meses  peso relativo de 

0,64. 

A terceira variável selecionada pelo programa foi a tonicidade, com a sílaba tônica 

atingindo índice de 0,61. 

A quarta e última variável selecionada foi o contexto seguinte quanto ao modo de 

articulação. Mais uma vez o fator nenhum, ou seja, o fato de ser a última sílaba da palavra ou 

quando a sílaba seguinte começa por vogal, é o que mais favorece a realização de /o/, como 

no exemplo [´dento], dentro. 

  

4.1.6  Vogal /ç/ 

 
  

Quanto à idade, a vogal-alvo só passou a ser realizada na faixa 7, ou seja,  a partir de 

1:6. A produção de /ç/ atingiu 100% na idade de um ano e dez meses e voltou a cair na idade 

de um ano e onze meses.  Essa queda fica visível quando da observação do gráfico 6. 
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Gráfico 6 

Produção da vogal /ç/, em percentuais, por faixa etária 

 

O gráfico permite constatar uma linha em ascensão até a idade de um ano e dez meses 

e uma pequena queda na idade de um ano e onze meses. 

 

 

4.1.7 Vogal /u/ 
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Gráfico 7 

Produção da vogal /u/, em percentuais, por faixa etária  

 

As idades em que há maior produção da vogal são 1:5, 1:6, 1:7 e 1:10, atingindo 100% 

de realização. Há, também  para essa vogal, uma linha desenvolvimental não-linear. 

 

 Variáveis selecionadas 
 

Tabela 12 

Variáveis selecionadas como relevantes para a realização da vogal /u/ 

Variáveis selecionadas Freqüência Percentual Peso 
Contexto seguinte quanto ao  
modo de articulação 
Nenhum 

 
 

194/195 

 
 

99% 

 
 

0,74 
Idade   
1:11 

 
86/88 

 
98% 

 
0,72 

Input 1.00 Significância: .001 

 

Pela tabela 12  é possível observar que, dentre as duas variáveis selecionadas, a que 

possui maior peso relativo é o contexto seguinte quanto ao modo de articulação. Ou seja, se a  
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sílaba que contém a  vogal /u/ é a última da palavra, como em [´paw], isso favorece a 

realização da vogal. 

Quanto à idade, a que apresentou maior influência, dentre as que apresentaram 

variação, foi a idade de 1 ano e 11 meses. 

 

 

Após os resultados apresentados acima para as vogais individualmente, sentiu-se a 

necessidade de organizar os dados em um arquivo só para, então, proceder nova rodada. Os 

resultados são apresentados na seção que segue. 
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4.2 Resultados gerais sobre a produção ou não das vogais do PB 

 

A partir dos resultados exibidos acima, julgou-se importante juntar os dados de todas 

as vogais para que se pudesse ter conhecimento de como é a aquisição das vogais em 

Português Brasileiro.  

Será seguido o mesmo procedimento adotado para a descrição das vogais 

individualmente, ou seja, serão apresentadas as tabelas com as variáveis selecionadas pelo 

programa como relevantes estatisticamente.  

Convém ressaltar, ainda, que, em virtude de o novo arquivo formado conter muitos 

dados (4.874), ao executar-se o programa Varb2000, este não foi capaz de rodar, pois trabalha 

com um limite de 2000 células formadas (combinações da variável dependente com todas as 

independentes) e o novo arquivo gerou mais de 3000. Diante desse fato, para que o programa 

fosse executado,  foi feito um rodízio para verificar se alguma das variáveis inicialmente 

excluídas seriam consideradas relevantes, o que não se verificou. Com isso, reduziu-se o 

número para 1570 células e o programa pôde ser executado. Os resultados são  apresentados a 

seguir. 

A amalgamação dos dados para que se tenha uma visão geral do processo de aquisição 

apontou que, diferentemente das rodadas individuais, não houve nocaute para nenhum dos 

fatores. Desse modo, todos os resultados dessa união foram analisados exclusivamente pelo 

pacote VARBRUL, cujos resultados indicam efetivamente  tudo o que ocorreu na fala das 

crianças analisadas. Por esse motivo, a representação do gráfico indicador da linha de 

aquisição por idade pôde ser confeccionado tendo como base os pesos relativos. 
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Gráfico 8 

Produção das vogais, por faixa etária   

 

O que o gráfico mostra claramente é que não há um desenvolvimento linear de 

aquisição fonológica, a exemplo do que já foi constatado por  outros estudos na aquisição da 

linguagem (LAMPRECHT, 1990; MATZENAUER-HERNANDORENA, 1990 e 

MIRANDA, 1996). É interessante ressaltar que esse gráfico foi confeccionado tomando-se os 

pesos relativos. Isso foi possível visto não ter ocorrido nocaute para nenhuma das idades. 

É pertinente observar  o baixo  peso atribuído à idade de 1:4 (0,25), 1:6 (0,32) e 1:9  

(0,33) evidenciando claramente que há regressões também na aquisição do sistema vocálico. 
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Variáveis selecionadas  

 

Tabela 13 

Variáveis selecionadas como relevantes para a realização das vogais 

Variável  Freqüência  Peso 
Estrutura silábica 
VG 
CVG 

 
 

292/293 
704/709 

 
 

100% 
99% 

 
 

0,79 
0,58 

Idade  
1:8 
1:10 

 
614/617 
791/798 

 
100% 
99% 

 
0,77 
0,65 

Tonicidade  
Tônica  

 
2848/2881 

 
99% 

 
0,59 

Modo seguinte 
Nenhum  
Plosiva  

 
2576/2605 
1160/1185 

 
99% 
98% 

 
0,55 
0,53 

Input .99 Significância: .019 

 

A tabela  13 mostra as variáveis que foram selecionadas, por ordem de relevância. 

Desse modo, o que mais favorece a realização das vogais é a estrutura da sílaba que contém a 

vogal, com a sílaba  tipo VG, como em [´oy], alcançando o peso  de 0,79, e a sílaba tipo CVG [ 

´say]  atingindo o peso de 0,58. 

 A segunda variável a ser selecionada como relevante foi a idade. O maior peso foi 

atribuído à idade de 1 ano e 8 meses - 0,77 - , contra - 0,65 - da idade de 1 ano e 11meses. 

A tonicidade mostrou ser também um fator relevante sendo selecionada em terceiro  

lugar. A sílaba tônica é a favorecedora da  realização das vogais. 

A última variável selecionada foi contexto seguinte quanto ao modo de articulação: 

quando não há nada seguindo a vogal-alvo, isto é, final absoluto de palavra, a tendência à 

realização do alvo é maior. Também uma consoante plosiva na sílaba seguinte pode favorecer 

a produção da vogal por serem as plosivas uma das primeiras classes a serem adquiridas. 

 

Como se pôde constatar, a reunião das vogais em um só arquivo possibilitou que se 

pudesse ter uma visão geral da aquisição das vogais do PB. Pode-se, assim, dizer que até os 

dois anos de idade as crianças brasileiras aqui estudadas têm um índice de 98% de produção 

correta das vogais, percentual este que permite que se diga estarem as vogais totalmente 

adquiridas. 

A seção a seguir trará o que foi produzido no lugar da vogal-alvo. 
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4.3  O que foi produzido 
 

 

Deve-se salientar que os gráficos aqui apresentados reproduzem todos os tipos de 

substituições, ou seja,  as substituições decorrentes de regras (neutralização) e as substituições 

decorrentes do processo de aquisição (assimilação e dissimilação), bem como os outros tipos 

de substituições (elevação,  abaixamento e coalisão). 

 

4.3.1 Vogal /a/ 
 

  

TABELA 14 

Vogais que foram produzidas no lugar de /a/ 
Vogal  /i/ /o/ /e/ /u/ /ç/ 
Ocor/poss 9/2331 6/2331 4/2331 3/2331 2/2331 
Percentual  0.38 0.25 0.17 0.12 0.08 

 
 

As alterações de /a/ → [i], /a/ → [o], a → [e]  foram decorrentes de assimilação, como 

em [bí Rig´] por  barriga (1:4),  [mõw] por mão, [memãy] por mamãe, respectivamente.
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4.3.2 Vogal /e/ 
 
 
 
 
 

TABELA 15 

Vogais que foram produzidas no lugar de /e/ 
Vogal  /i/ /E/ /a/ /o/ /u/ 

Ocor/poss 4/541 5/541 4/541 1/541 1/541 
Percentual  0.74 0.92 0.74 0.18 0.18 

 
As alterações de /e/ → [E] foram decorrentes de abaixamento: [´lEtSi], por leite (1:4), 

[´tEĺ ], por estrela (1:4), [´dEy´], por cadeira (1:6), [´mEw], por meu (1:6) e [´mEya], por 

meia (1:7). As substituições de /e/ → [a] também foram caracterizadas por abaixamento: 

[´latSi], por leite (1:10), [ka´bo], por quebrou (1:11), [amãn´šo], por desmanchou (1:11). A 

alteração /e/ → [o] foi decorrente de assimilação: cebola  [bo´boĺ ] (1:7) e também a de /e/→ 

[u] leão  [u´ãw‚].  Quanto às substituições de /e/→ [i], foram decorrentes do processo de 

dissimilação [ni´ne], por nenê (1:5), [i´gaw], por  legal  (1:5), [abila], por abelha  e   [pi´ga], 

por pegar (1:8).              
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4.3.3 Vogal /E/ 

 
 

TABELA 16 

Vogais que foram produzidas no lugar de /E/ 

Vogal  /e/ /a/ 
Ocor/poss 3/104 1/104 
Percentual  2.88 0.96 

 

Novamente é interessante notar que somente houve substituição por [e] e por [a]. 

/kõn´sEgi] → [´segi] (1:6), /vE´liña/ → [ve´li:] (1:11), /´kEru/ → [´kelu] (1:11).  /kEr/ → [ka] 

(1:7)  e /pE/ → [pa] (1:3). Quanto a essa última substituição, é imperioso   ressaltar que se deu 

sem que houvesse no inventário fonético, tanto da criança que a realizou quanto no inventário 

da faixa , o fonema /E/. 

 

4.3.4 Vogal /i/ 
 

TABELA 17 

Vogais que foram produzidas no lugar de /i/ 

Vogal  /e/ /a/ /o/ /E/ 

Ocor/poss 2/845 2/845 2/845 1/845 
Percentual  0.23 0.23 0.23 0.11 

 

Quanto à vogal /i/, as substituições para [o] foram caracterizadas por assimilação: 

[po´pçk´], no lugar de pipoca (1:6) e (1:9). As alterações para [a] foram por abaixamento: 

[b´N´ketu], por brinquedo  (1:9). A substituição para [E] foi por dissimilação [tE´tiw], em 

lugar de titio. Quanto às substituições por [e], uma foi por  assimilação [´meaw], miau  e a 

outra, por dissimilação:  Minie que ficou [´meni]. 
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4.3.5 Vogal /o/ 
 
 

TABELA 18 

Vogais que foram produzidas no lugar de /o/ 

Vogal  /u/ /a/ /i/ /e/ /ç/ 
Ocor/poss 6/500 9/500 6/500 2/500 2/500 
Percentual  1.2 1.8 1.2 0.4 0.4 

 
Como se pode constatar, o maior número de substituições foi para a vogal [a]. Dentre 

as 9 substituições, 4 delas foram por abaixamento de nasal [´pãntu] por pronto (1:4), [´sãmu], 

por somos (1:10),  [pañ´], por ponha (1:8) e [´baw‚m], por bom (1:9).  Quatro  das 

substituições foram por assimilação: [ka´ta], por cortar (1:11), [balašíñ´], por bolachinha 

(1:11), [pama´dSiñ´], por pomadinha (1:11) e  [ama:´sa], por almoçar (1:9). 

Com relação às substituições por [ç], foram por abaixamento de nasal em sílaba  

tônica: [´bçw‚], por bom.  Já as  substituições por [i] foram, em sua maioria, ou por 

assimilação, como em  [a´bigi], por abrigo (1:9), ou por reduplicação como em  [mi´mid´], 

por comida  (1:11) e [ne´nEk´], por boneca (1:11). 
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4.3.6 Vogal /ç/ 

 

TABELA 19 

Vogais que foram produzidas no lugar de /ç/ 

Vogal  /a/ /o/ 
Ocor/poss 8/181 6/181 
Percentual  4.42 3.31 

 
É interessante observar que essa foi uma das vogais que menos sofreram substituições. 

Dentre as 6 substituições por [o],  4 foram por elevação: [´lozu], por relógio (1:6), [´podSi], 

por pode ( (1:11).  As substituições por [a] foram todas por assimilação: [Rad´], por roda 

(1:8), [po´pak´], por pipoca (1:9), [ka´kaĺ ] por escola (1:11). 

 

4.3.7 Vogal /u/ 
 

 TABELA 20 

Vogais que foram produzidas no lugar de /u/ 

Vogal  /o/ /ç/ /a/ /i/ /e/ 

Ocor/poss 3/316 3/316 2/316 2/316 1/316 
Percentual  0.95 0.95 0.63 0.63 0.31 

 

As substituições por [a], por [e]  e [i] foram por assimilação: [gara´ziñ´], por 

guriazinha  (1:11) e   [se´lE], por chulé (1:9), essa última é uma assimilação parcial. 
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Após  as rodadas simples dos dados em que foram retirados os nocautes, foram feitas 

sucessivas rodadas retirando variáveis para verificar a pertinência verdadeira das variáveis 

selecionadas pelo programa. Desse modo, tudo o que até aqui foi apresentado é o resultado 

das variáveis que se mantiveram sempre como selecionadas. 

 

 

4.4 Rodada especial com dados  incluindo neutralizações de /e/ e /o/ 
 

Nesta seção são trazidos os resultados obtidos através de rodadas nas quais as 

substituições de /e/ → [i] e /o/ → [u], decorrentes do processo de neutralização existente no 

dialeto da região, foram contabilizadas e adicionadas ao arquivo de dados das vogais /e/ e /o/.  

 

4.4.1 Variáveis selecionadas pelo programa VARBRUL 
 

 

Igualmente  ao sucedido em relação às vogais apresentadas na seção 4.2, serão trazidas 

as variáveis que foram selecionadas  como relevantes para a neutralização  das vogais /e/ e /o/. 

Assim, após a rodada do Varb2000, o programa selecionou como relevantes, para  a 

neutralização de e~i, as variáveis apresentadas na tabela 21. 

 
Tabela 21 

Variáveis selecionadas como relevantes  na neutralização de e~i  

Variável  Freqüência  Peso  
Tonicidade  
Postônica  

 
163/178 

 
92% 

 
0,82 

Input . 31 Significância .026 

 

A observação da tabela 21 permite constatar que a variável selecionada como 

relevante para a neutralização foi a tonicidade, com a sílaba postônica eleita como a 

favorecedora da neutralização e~i, fato esse que reflete o que ocorre em PB, quando as 
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diferenças entre essas vogais são neutralizadas nas posições átonas em grande parte dos 

dialetos. 

 
 
 

 
As variáveis  a seguir  foram as selecionadas como relevantes para a neutralização da 

vogal /o/. 

 

Tabela 22 

Variáveis selecionadas como relevantes para a neutralização de o~u 

Variável Freqüência  Peso  
Tonicidade  
Postônica  

 
425/479 

 
89% 

 
0,87 

Ponto precedente  
Labial  

 
56/200 

 
28% 

 
0,52 

Input:.64 Sig. 000 

 

Conforme pode-se observar pela tabela 22, a primeira variável selecionada como 

relevante para a realização de /o/ foi a tonicidade: a posição postônica é a que mais favorece a 

neutralização o ~u , posição essa na qual o processo de neutralização está ativo no dialeto 

falado na região. 

A segunda variável selecionada como relevante para a realização de /o/ foi  o contexto 

antecedente quanto ao ponto de articulação, com o ponto labial sendo o selecionado como o 

mais favorecedor da neutralização o~u. 
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5 Descrição dos dados longitudinais e análise estatística 
 

 

Conforme referido anteriormente, feita a descrição dos dados transversais, passa-se, 

então,  à descrição dos dados longitudinais que compõem os  corpora de três crianças: Bruno, 

Gabi e Ana. 

Inicialmente é apresentado o inventário fonológico de acordo com a idade.  

 

5.1 Informante Bruno  
 
 

 O quadro 4  traz o inventário fonológico das cinco entrevistas do informante Bruno. 

 

Idade  a e E i o ç u 

1:2;10   -   *  
1:3:13  - * - - -  
1:4;12   *   -  
1:6;26   -   -  
1:7;29   -   -  
Total  5 4 - 4 4 - 5 

(*) indica que não houve  possibilidade de ocorrência dessa vogal 

(-) não satisfez o critério para ser incluída no  inventário fonológico (3x) 

Quadro 4 

Inventário fonológico de Bruno 

 

 

A observação do quadro permite constatar que as vogais /a,e,i,o,u/ estão presentes em 

todas as entrevistas. As vogais /E, ç/ não estão presentes por não terem alcançado o número 

de três realizações e/ou por não terem tido possibilidade de ocorrência. 
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5.1.1 Vogal /a/ 
 

 

O gráfico a seguir reproduz a linha de aquisição da vogal /a/ 

 

 

Gráfico 9  

Produção da vogal /a/ na fala de Bruno, por faixa etária 

 

Como se pode observar,  é clara a queda na  linha de aquisição, quando se esperaria 

uma linha em ascensão.   

 

 

Variável selecionada 
 

Tabela 23 

Variável selecionada como relevante para a produção de /a/ 

Fator  Freqüência Peso 
Modo de articulação 
seguinte  
Nenhum  

 
 

69/70 

 
 

99% 

 
 

0,65 
Input .98 Sig..047 
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Os dados apresentados na tabela 23 indicam uma tendência do fator nenhum ao 

favorecimento da produção de /a/, isto é, quando a vogal /a/ é a última da palavra sua 

realização é favorecida. 

 

5.1.2 Vogal /e/  
 

Com relação a essa vogal só houve duas variações, de /e/ → [i] por dissimilação: 

[ni´ne] (1:2). Todas as variáveis e fatores apresentaram nocautes por produção correta, 

atingindo o índice de 94% de correção. 

 

5.1.3  Vogal /i/ 
 

 

É interessante ressaltar que, após as rodadas do pacote estatístico VARBRUL, 

nenhuma das variáveis foi selecionada como relevante para a produção de /i/. 

A vogal /i/ deixou de ser produzida somente duas vezes: [tE´tiw] (1:6) e 

[dZ ‡ilí Ze](1:7). 

 

5.1.4 Vogais /o/ e /u/  
 

Essas vogais obtiveram 100% de realização em todas as faixas etárias. 
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5.1.5 Vogal /E/ e vogal /ç/ 

 

Essas vogais não sofreram tratamento estatístico, pois não alcançaram o  número 

mínimo exigido para que figurassem no inventário fonológico: ser realizada três vezes em 

palavras diferentes. 

 

 

Terminada a descrição dos dados obtidos com as rodadas do pacote VARBRUL, 

observa-se que somente para a vogal /a/ houve seleção de variáveis consideradas relevantes. 

Para as outras vogais  nenhuma variável foi selecionada, o que não invalida, de forma alguma, 

a análise lingüística.  

 

5.1.5.1 Índice geral de correção das vogais na fala de Bruno  

 
 

De acordo com os resultados estatísticos descritos anteriormente, é pertinente que se 

apresente, a exemplo do tratamento dado à análise transversal, o índice de correção de cada 

vogal. Esse resultado pode ser visualizado no gráfico 10. 
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Gráfico 10 

Índice de correção de cada  vogal na fala de Bruno 

 

 

Através do gráfico é possível constatar que as vogais que atingiram 100% de correção 

foram /o/ e /u/. A vogal /a/, 96% e a vogal /e/, 94%. Já a vogal /i/, dentre as produzidas, foi a 

que atingiu o índice mais baixo, 80%.  Quanto às vogais /E/ e /ç/, não fizeram parte do 

inventário fonológico de Bruno até o final da observação (1:7).  

 

 

5.1.6 Rodada das vogais juntas 
 

 

Do mesmo modo que na análise transversal, procedeu-se à amalgamação de todas as 

vogais, formando um só arquivo, com o objetivo de proporcionar uma visão geral da 

aquisição das vogais na fala de Bruno.  Serão apresentadas somente aquelas variáveis cujos 

fatores alcançaram peso relativo acima de 0,50. 
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 Gráfico 11 

Índice de correção das vogais na fala de Bruno 

 

Através do gráfico, elaborado a partir do peso relativo,  tem-se a visão da linha de 

aquisição das vogais todas juntas. Percebe-se uma queda na idade de 1:3 e mais tarde com 

1:7. 

 
 
 Variáveis selecionadas como relevantes  
 
 

Tabela 23 

Variáveis selecionadas como relevantes para a produção das vogais na fala de Bruno  

Variável   Freqüência Peso 
Ponto de articulação 
seguinte 
Nenhum  

 
 

168/196 

 
 

99% 

 
 

0,72 
Modo de articulação 
seguinte  
Plosiva  

 
 

128/133 

 
 

96% 

 
 

0,58 
Input .99 Sig..010 
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Como se pode  perceber, a primeira variável que se mostrou mais favorecedora da 

produção das vogais, na fala de Bruno, foi o ponto de articulação seguinte, com o fator 

nenhum, isto é, quando a sílaba que contém a vogal-alvo é a última da palavra ou quando a 

sílaba seguinte inicia por vogal, como em [´pa], [ko´e¥u]. 

A variável que favoreceu secundariamente a produção das vogais foi o modo de 

articulação seguinte, com  uma consoante plosiva favorecendo a correta produção das vogais, 

como em [´lat´], [´leyc‡i], [bo´nEEk´], [´biku],  [´bok´], [´pçç t´], [´suku]. 



 103

 

 

5.2 Informante Gabi 
 

 

O total  de vogais analisadas foi de 1409. 

O quadro 5  traz o inventário fonológico de Gabi a cada entrevista. 
 
 
 
Idade  a e E i o ç u 

1:1;22  * -  - - - 
1:3:10  - -  - - - 
1:3;24  - - * - -  
1:4;9  - *  - -  
1:4;22   *   -  
1:5;7   -   -  
1:5;20   -   -  
1:6;3   -     
1:6;17   -     
1:7;1   -     
1:7;15   -     
1:7;28        
1:8;12        
1:8;27        
1:9;9        
1:11;8        
Total  16 12 5 15 12 9 14 

(*) indica que não houve  possibilidade de ocorrência dessa vogal 

(-) não satisfez o critério para ser incluída no  inventário fonológico (3x) 

Quadro 5 

Inventário fonológico de Gabi 

 

A observação do quadro permite verificar que a vogal representada no maior número 

de entrevistas é a /a/. A vogal /i/  figura em 15 entrevistas e a vogal  /u/ em 14 entrevistas. As 

vogais /e/ e /o/ figuram igualmente em doze entrevistas. A vogal /ç/ aparece em nove e a 

vogal /E/, em cinco entrevistas. 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos quando da rodada do pacote 

VARBRUL. 



 104

 

5.2.1 Vogal /a/  
 

 

 

Após as rodadas, o pacote estatístico VARBRUL não selecionou variáveis como 

relevantes para produção de /a/. 

 
 

5.2.2 Vogal /e/ 
 

 

 

Gráfico 12 

Produção de /e/ na fala de Gabi, por faixa etária 

 

O que se percebe ao observar o gráfico é uma linha aquisicional  uma queda mais 

acentuada na idade de 1:5 e com 1:9-1:11 uma queda mais suave. 
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5.2.3 Vogal /E/ 

 

O gráfico 13 mostra a linha aquisicional da vogal /E/ na fala de Gabi. 

 

Gráfico 13 

Produção de /E/ na fala de Gabi, por faixa etária 

 

 

A queda verificada concentra-se  nas idades de 1:7 a 1:8 quando novamente se tem a 

elevação dos índices percentuais. 

 

5.2.4 Vogal /i/ 
 

Foram contabilizadas 222 possibilidades de ocorrência dessa vogal, das quais 2 

representam a não-produção: /avi´ãw/ → [a.ve.´ãw] (1:8) e [´šikr´] → [´šEk´] (1:9). O 

percentual de realização foi de 99%. A análise pelo VARBRUL  não foi possível, pois os 

nocautes que ocorreram acabaram provocando variação em apenas um único fator de cada 

variável. Isso faz com que o programa não tenha como comparar grupos de fatores e fazer a 

iteração. 
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5.2.5 Vogal /o/ 
 

É interessante observar que o programa não selecionou quaisquer variáveis como 

significativas  para a produção de /o/. 

 

 

Gráfico 14 

Produção de /o/ na fala de Gabi, por faixa etária  

 

Como é possível visualizar no gráfico, há três momentos de regressão 1:5, 1:7 e 1:9, 

sendo a maior queda a verificada na idade de 1:5. 

 

 

5.2.6 Vogal /ç/ 

 

Nenhuma variável foi selecionada como relevante para a produção desta vogal. 

 

Uma visão mais clara do processo de aquisição é fornecida pelo gráfico 15. 
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Gráfico 15 

 Produção de /ç/ na fala de Gabi, por faixa etária  

 

     

  

Em relação às outras vogais, pode-se dizer que esta apresenta um desenvolvimento 

quase linear, pois não há queda brusca. 

 

 

5.2.7 Vogal /u/  
 

Essa vogal obteve 100% de realização, desde as faixas iniciais  como em [´suku], 

[´uv´], [ ĺut´], [´pul´], etc. 

5.2.7.1 Índice geral de correção das vogais na fala de Gabi 

 
Quanto ao índice de correção de cada vogal, este é apresentado no gráfico  16. 
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Gráfico 16 

Índice de produção correta das vogais na fala de Gabi 

 

Olhando-se o gráfico é possível constatar que as vogais /a,i,u/ são as que alcançam 

maior correção. Num segundo momento tem-se as vogais  /e,o/. A seguir, a vogal /E/, e a 

última, a vogal /ç/. 

 

5.2.8 Rodada das vogais juntas 
 

 

Como já referido anteriormente, o objetivo dessa rodada é apresentar o panorama geral 

de aquisição das vogais na fala de Gabi. A seguir são apresentadas as tabelas referentes a cada 

uma das variáveis que alcnaçaram pesos iguais ou superiores a 0,60 , e após as variáveis 

selecionadas como relevantes para a produção das vogais. 
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Gráfico  17 

Produção das vogais na fala de Gabi, por faixa etária 

 

O gráfico 17 deixa evidente as quedas de produção na idade de 1:3 e 1:5, 

comprovando o que se tem notado em todas as vogais até aqui. 
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Variáveis selecionadas  
 

Tabela 24 

Variáveis relevantes para produção das vogais na fala de Gabi 

Variáveis  Freqüência Peso 
Modo de articulação 
seguinte  
Líquida  
Nasal  
Fricativa  

 
 

81/82 
91/92 

133/136 

 
 

99% 
99% 
98% 

 
 

0,77 
0,73 
0,66 

Ponto de articulação 
seguinte  
Labial  

 
 

140/142 

 
 

99% 

 
 

0,71 
Idade  
1:11 
1:8 

 
161/164 
282/287 

 
98% 
98% 

 
0,63 
0,62 

Input .98 Sig..048 

A tabela 24 traz as variáveis que foram selecionadas como relevantes para a produção 

das vogais na fala de Gabi.  

A primeira variável selecionada foi o modo de articulação seguinte com o peso mais 

alto atribuído a consoantes líquidas - 0,77 - apontando  este fator como o mais favorecedor da 

produção correta das vogais, como em [´mal«]. Ainda em relação ao modo de articulação 

outros dois mostraram-se relevantes: nasal e fricativo. 

A segunda variável selecionada foi o ponto de articulação seguinte, com uma 

consoante labial, como em [ ´kãm«], sendo favorecedora da produção das vogais. 

A terceira variável selecionada foi a faixa etária, com a idade de 1:11 atingindo o 

maior peso relativo, seguida, imediatamente, da idade de 1:8.  



 111

 

5.3 Ana  
 

O total de vogais analisadas foi de  1.247.  

O inventário fonológico está apresentado no quadro 6. 

 

 
Idade  a e E i o ç u 

1:2        
1:4        
1:6        
1:7        
1:8        
1:9        
1:10        
Total  7 6 6 7 7 6 7  

(*) indica que não houve  possibilidade de ocorrência dessa vogal 

(-) não satisfez o critério para ser incluída no  inventário fonológico (3x) 

Quadro 6 

Inventário fonológico de Ana 

 
 

Percebe-se que o inventário fonético de Ana é completado já na segunda observação - 

um ano e quatro meses. 

 

 

A seguir serão descritos os resultados obtidos quando da aplicação do pacote 

estatístico VARBRUL. Relembre-se que para uma vogal ser considerada estatísticamente 

relevante o ideal é que atinja peso superior a 0,50.  
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5.3.1 Vogal /a/ 
 

Quanto à faixa etária, o peso mais alto é atingido na idade de um ano e dez meses.  

A linha de aquisição é melhor percebida através do gráfico 18. 

 

Gráfico 18 

Produção de /a/ na fala de Ana, por faixa etária    
 

Nota-se aqui uma queda no índice de produção da vogal /a/ na idade de um ano e sete 

meses. Observa-se, também, que apesar de pequena a diferença entre percentuais, a vogal /a/ é 

uma das que mais apresentou instabilidade na fala de Ana. 

O programa Varbrul não selecionou nenhuma variável variável como relevante. 

 

5.3.2 Vogal /e/ 
 

A  visualização de que não há linearidade na aquisição da vogal fica clara no gráfico 

19. 
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Gráfico 19 

Produção de /e/ na fala de Ana, por faixa etária 

 

 É interessante observar que a queda verificada  permanece em duas faixas etárias 

seguidas: 1:7 e 1:8 e, novamente, volta a subir. 

 

Variáveis selecionadas 
 

A seguir serão apresentados os resultados da seleção de variável relevante feita pelo 

pacote estatístico VARBRUL. 

 

Tabela 25 

Variáveis selecionadas como relevantes para produção de /e/ na fala de Ana 

Variáveis   Freqüência Peso 
Tonicidade  
Pretônica  

 
31/35 

 
89% 

 
0,73 

Contexto seguinte quanto 
ao ponto de articulação 
Coronal  

 
73/87 

 

 
84% 

 
0,55 

Input .84 Sig..000 

 

Como se pode observar, a sílaba pretônica, quando ocorre variação, é a mais 

favorecedora da produção de /e/, não considerando a sílaba tônica, para qual houve nocaute 

por produção. 
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5.3.3 Vogal /E/ 

 

Para essa vogal houve 56 possibilidades de ocorrência e foram realizadas 55. A única 

alteração foi /E/ → [i] em [buní kiñ´],  na idade de  um ano e oito meses. Essa vogal atingiu o 

percentual de 98% de realização. 

 

5.3.4 Vogal /i/  
 

Essa vogal apresentou 100% de produção. 

 

5.3.5 Vogal /o/ 
 

 

O gráfico 20  dá a noção do desenvolvimento de aquisição de /o/. 

 

 

 

Gráfico 20 

Produção de /o/ na fala de Ana, por faixa etária 

     

0

20

40

60

80

100

120

01:04 01:06 01:07 01:08 01:09 01:10



 115

Novamente aqui se verifica a mesma queda permanente em duas faixas etárias, agora 

em 1:6 e 1:7 e novamente um crescimento. 

 

Variáveis selecionadas  
 

Tabela 26 

Variáveis selecionadas como relevantes para a produção de /o/ na fala de Ana 

Variáveis   Freqüência Peso 
Vogal seguinte  
Nenhum   

 
72/74 

 
97% 

 
0,95 

Tonicidade  
Pretônica  
Tônica   

 
44/48 
56/62 

 
92% 
90% 

 
0,89 
0,71 

Modo de articulação 
antecedente 
Nenhum 
Nasal  

 
 

26/27 
16/17 

 
 

96% 
94% 

 
 

0,88 
0,79 

Idade  
1:8 
1:9 

 
31/33 
54/58 

 
94% 
93% 

 
0,69 
0,58 

Input .99 Sig..048 

 

A supremacia da vogal seguinte, fator nenhum, como em [ke´bo] sobre as outras 

variáveis indica que esta é a mais favorecedora da produção de /o/. 

A segunda variável selecionada foi a tonicidade, com a sílaba pretônica alcançando 

maior peso sobre a tônica. 

A terceira selecionada foi o modo de articulação antecedente  com os fatores nenhum, 

ou seja, uma sílaba iniciando por vogal representa maior facilidade de produção do ue uma 

sílaba iniciada por consoante. Já uma consoante nasal, talvez por estar entre as primeiras a 

serem adquiridas, também torna-se facilitadora. 

A última variável relevante foi a faixa etária, com a idade de um ano e oito meses  

seguida  de um ano e nove meses, como a mais favorável à produção de /o/. 
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5.3.6 Vogal /ç/ 

 

 

Gráfico 21 

Produção de /ç/ na fala de Ana, por faixa etária 

 

O gráfico mostra claramente a linha não-regular de aquisição da vogal /ç/. As  idades 

que apresentam maior correção são um ano e quatro meses e um ano e onze meses. 

 

Variáveis selecionadas 
 

Tabela 27 

Influência da variável selecionada para a produção de /ç/ na fala de Ana 

Fator  Freqüência Peso 
Ponto de articulação 
seguinte  
Coronal  

 
23/25 

 
92% 

 
0,64 

Input .87 Sig..009 
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A única variável selecionada como relevante para a produção de /ç/ na fala de Ana foi 

o ponto de articulação seguinte, com uma consoante coronal sendo a favorecedora da 

produção do alvo, como em [´pçt´] por porta. 

 

5.3.7 Vogal /u/ 
 

Essa vogal atingiu 100% de realização desde as idades mais baixas, como em [´uv´] 

(1:4), [´uñ´] (1:6), [´uso] (1:8), [a´zuw] (1:9), [bu´zin´] (1:10). 

5.3.7.1 Índice geral de correção das vogais na fala de Ana 

 
O gráfico a seguir traz os percentuais gerais de correção das vogais na fala de Ana.  

 

Gráfico 22 

Índice de produção correta das vogais na fala de Ana 

 

 

Conforme o gráfico está mostrando, as vogais /i,u/ são as que atingiram mais correção, 

apresentando percentual de 100%. A vogal /a/ vem imediatamente depois, com 99% de 

produção correta concorrendo com a vogal /E/, 98%. A seguir, tem-se a vogal /o/ seguida por 

/e/ e /ç/.        
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5.3.8 Rodada das vogais juntas  
 

 

Seguindo o mesmo procedimento anteriormente adotado, foi feita amalgamação das 

vogais para se ter um visão geral da aquisição das vogais no sistema de Ana. Os resultados 

são apresentados a seguir. 

Inicialmente, tem-se o gráfico que permite observar a linha aquisicional das vogais. 

 

 
 

Gráfico 23 

Produção das vogais na fala de Ana, por faixa etária 

 

Considerando as vogais como um todo, nota-se uma queda que começa com 1:4  

culmina em 1:7. A partir daí tem-se o crescimento na produção correta das vogais.  
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As variáveis selecionadas como mais importantes para a produção das vogais foram as 

apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 28 

Variáveis relevantes para produção das vogais na fala de Ana  

Variável  Freqüência Peso 
Modo de articulação 
precedente  
Nenhum 

 
 

196/199 

 
 

98% 

 
 

0,74 
Modo de articulação 
seguinte  
Nasal  
Nenhum  

 
 

108/109 
579/587 

 
 

99% 
99% 

 
 

0,74 
0,68 

Idade  
1:10 
1:4 

 
282/285 
111/112 

 
99% 
99% 

 
0,73 
0,71 

Input .99 Sig..033 

 

Dentre as variáveis que mais favorecem a produção correta das vogais tem-se o modo 

de articulação precedente, com o  fator nenhum -  quando a vogal inicia a sílaba, como no 

exemplo [´agwa], sendo o mais favorável à produção das vogais. Já no contexto seguinte, uma 

consoante nasal é o que mais favorece a produção das vogais, como em [kãm´], por exemplo. 

Outra variável que se mostrou relevante foi a faixa etária, com as idades de 1:10 e 1:4 

atingindo os mais altos pesos relativos. 

 
 
 

5.4 Rodada especial com dados incluindo neutralizações de /e/ e /o/ 
 

 

Nesta seção são apresentados os resultados alcançados quando da rodada do pacote 

VARBRUL considerando as sustituições de /e/→[i] e /o/→[u], decorrentes do processo de 

neutralização existente no dialeto da região.  Serão apresentadas as variáveis que foram 

selecionadas pelo programa como relevantes ao processo de neutralização. 

 

Variáveis selecionadas pelo programa VARBRUL 
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Tabela  29 

Variáveis selecionadas como relevantes na neutralização de  e~i e e~o 

Variável  e~i o~u 
 Apli/Tot Peso  Apli/Tot Peso  
Tonicidade 
Postônica  

 
127/136 

 
93% 

 
0,89 

 
269/351 

 
77% 

 
0,80 

    Input: .95    Sig. 009      Input: .77  Sig. 012  
 

A observação da tabela  permite constatar, como já era previsto dado o sistema da 

língua, que o fator favorecedor da neutralização tanto de /e/ quanto de /o/ é a posição átona 

final de palavra, como em [´peši] e [´patu].  

 

5.5 Conclusão sobre os dados longitudinais 
 
 

Numa visão geral, é interessante observar que para dois dos informantes, Bruno e 

Gabi, quando das rodadas separadas por vogal, o programa VARBRUL não selecionou 

nenhuma das variáveis como relevantes para a produção das vogais. Já nos dados de Ana, três 

vogais /e, o, ç/ tiveram variáveis selecionadas. 

No entanto, ao amalgamarem-se as vogais (rodada vogais juntas) houve seleção de, no 

mínimo, duas variáveis. A seguir a tabela 30 traz esse resumo. 
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Tabela  30 

Resumo das variáveis relevantes para a produção das vogais, na fala dos três informantes 

Variável  Bruno Gabi Ana 
 Ocor/poss % peso Ocor/poss % Peso Ocor/poss % Peso 
Ponto seguinte 
Nenhum 
Labial  

 
168/196 

- 

 
99 
- 

 
0,72 

- 

 
- 

140/142 

 
- 

99 

 
- 

0,71 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Modo 
precedente 
Nenhum 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

196/199 

 
 

98 

 
 

0,74 
Modo seguinte 
Líquida 
Nasal 
Nenhum  
Fricativa  
Plosiva  

 
- 
- 
- 
- 

128/133 

 
- 
- 
- 
- 

96 

 
- 
- 
- 
- 

0,58 

 
81/82 
91/92 

- 
133/136 

- 

 
99 
99 
- 

98 
- 

 
0,77 
0,73 

- 
0,66 

- 

 
- 

108/109 
579/587 

- 
- 

 
- 

99 
99 
- 
- 

 
- 

0,74 
0,68 

- 
- 

Idade  
1:10 
1:4 
1:11 
1:8 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

161/164 
282/287 

 
- 
- 

98 
98 

 
- 
- 

0,63 
0,62 

 
282/285 
111/112 

- 
- 

 
99 
99 
- 
- 

 
0,73 
0,71 

- 
- 

 

A observação da tabela permite constatar que o modo de articulação seguinte é o que 

mais favorece a produção das vogais, sendo relevante nos dados dos três sujeitos. O modo 

nasal  foi relevante para os dados de Gabi e Ana. Os outros fatores foram relevantes apenas 

para um dos informantes. 

Em relação ao ponto de articulação seguinte, foi relevante para as produções de Bruno 

e de Gabi. Para Bruno, uma consoante plosiva é o que mais favorece a produção das vogais, 

enquanto que para Gabi é uma consoante labial. 

Considerando a idade, não exerceu influência sobre a fala de Bruno. Já para Gabi, as 

idades de um ano e onze meses e um ano e oito meses mostraram-se as mais favorecedoras da 

produção das vogais, quando havia variação;  para  Ana, as idades de um ano e quatro meses e 

um ano e dez meses. 
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Ordem de aquisição 

 

O quadro 7 traz o inventário fonológico de Bruno (B), Gabi (G) e Ana (A) 

 

Idade  a e E i o ç u 

1:1 G   G    
1:2 BA BA  BA BA  BA 
1:3 BG B  BG B  BG 
1:4 BGA BGA A BGA BGA A BGA 
1:5 G G  G G  G 
1:6 BGA BGA A BGA BGA GA BGA 
1:7 BGA BGA GA BGA BGA GA BGA 
1:8 GA GA GA GA GA GA GA 
1:9 GA GA GA GA GA GA GA 
1:10 A A A A A A A 
1:11 G G G G G G G 

(*) indica que não houve  possibilidade de ocorrência dessa vogal 

(-) não satisfez o critério para ser incluída no  inventário fonológico (3x) 

Quadro 7 

Inventário fonológico dos três informantes 

 

Quanto à ordem de aquisição, somente é possível traçá-la para a informante Gabi, que 

apresentava, com 1:1, somente as vogais /a,i/. Com 1:2 Bruno e Ana, que começam a ser 

observados nessa faixa, já apresentam as vogais /a,e,i,o,u/. Na idade de 1:3, Gabi acrescenta 

as vogais /e,o/. Ana, com 1:4, insere no inventário as vogais /E, ç/. Gabi, com 1:6 insere a 

vogal /ç/, e com 1:7,  a vogal /E/. Bruno é  o único  que até 1:7 ainda não havia inserido nem 

/E/, nem /ç/ no seu sistema fonológico. 

 

Com relação aos índices de produção correta das vogais, a tabela  a seguir resume o 

percentual de cada vogal de cada um dos informantes do estudo longitudinal. 
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Tabela 31 

Percentual de correção das vogais nos dados dos três sujeitos 

Vogal  Sujeitos 
 Bruno Gabi Ana 
/a/ 96% 100% 99% 
/e/ 94% 95% 88% 
/E/ - 91% 98% 

/i/ 94% 100% 100% 
/o/ 100% 94% 92% 
/ç/ - 71% 87% 

/u/ 100% 100% 100% 
 

A partir da tabela 31 é possível captar as diferenças individuais apresentadas pelas 

crianças. Atente-se primeiramente para a vogal /E/: para Bruno ainda não foi inserida no 

inventário fonológico, para Gabi alcança 95% de produção correta e para Ana atinge 98% . Já 

a vogal /ç/ apresenta os percentuais mais baixos em relação às outras vogais  na fala de Gabi 

e de Ana, enquanto não foi inserida no inventário fonológico de Bruno até 1:7;29. A única 

vogal que apresentou percentuais idênticos foi a /u/, com as três crianças atingindo 100% de 

precisão. 
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6 Discussão dos resultados 
 

 

Neste capítulo tratar-se-á da discussão dos resultados obtidos quando da aplicação do 

pacote estatístico VARBRUL aos dados de fala das crianças analisadas transversalmente e das  

três crianças do estudo longitudinal. 

O capítulo está estruturado da seguinte maneira: a primeira seção traz os resultados 

gerais sobre a produção correta das vogais da análise transversal comparada à analise 

longitudinal. Na segunda seção são discutidas as substituições encontradas nos dados de fala 

das crianças. Na terceira seção são apresentadas as relações de implicação entre os  traços que 

compõem as vogais em PB. A quarta seção é reservada para o estabelecimento de estágios de 

aquisição pelo modelo da Geometria de Traços (CLEMENTS & HUME, 1995). Na quinta, e 

última, a discussão é sobre o papel das  variáveis controladas neste estudo para a produção das 

vogais. 

 

 

6.1 Produção correta de vogais 
 

Conforme já referido anteriormente, foram feitas rodadas juntando todas as vogais 

para que se pudesse ter um panorama geral da aquisição das vogais em PB. Com o objetivo de 

fazer uma comparação com os dados transversais foi feita amalgamação das rodadas das 

vogais juntas de cada informante, dando origem, assim, a um novo arquivo de dados, 

contendo  2914 vogais. 

A seguir são apresentados os resultados com relação à produção de cada vogal. 
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Gráfico 24 

Índice de produção correta das vogais na fala de crianças de 1:0 a 1:11 

 

 

A observação do gráfico 24 permite constatar que as vogais produzidas mais 

acuradamente, tanto nos dados transversais quanto nos longitudinais,  são  /a/, /i/, com os 

mesmos percentuais (99%), e /u/ com 97% nos dados transversais e 100% nos longitudinais. 

Imediatamente a seguir tem-se /e/ para os sujeitos do estudo transversal (97%) e /E/ para o  

longitudinal (95%). Para a vogal /o/ os índices são praticamente os mesmos (95% e 94%). A 

maior diferença é a registrada para a vogal /ç/, que nos dados longitudinais surge com o 

percentual baixo de 78% enquanto que nos dados transversais alcança 95%.   

O fato de a vogal /ç/ ter atingido percentual abaixo de 80% na fala das crianças 

estudadas longitudinalmente indica que ela ainda não está adquirida. Porém, é importante 

salientar que o baixo índice apresentado por essa vogal pode estar sendo influenciado por uma 

substituição sistemática de uma das informantes (Gabi) até a idade de 1:5, uma vez que /ç/ só 

passou a fazer parte de seu inventário fonológico com 1:6.  
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 Os resultados relativos à idade e que permitem uma visão da linha de aquisição das 

vogais  são trazidos no gráfico 25. 

     

    

 

Gráfico 25 

Comparação da produção correta das vogais 

 

A principal observação que se pode salientar, no gráfico 25, é que os percentuais mais 

altos são atingidos, em todas as faixas etárias, pelas crianças do estudo transversal. Cabe  

ainda ressaltar que a diferença acentuada apresentada na idade de 1:5  pode estar  relacionada 

ao fato de, nessa faixa etária, somente ter-se dados de Gabi  nos dados longitudinais, pois Ana 

e Bruno estavam em férias (fevereiro) e não foi possível entrevistá-los. Já Gabi estava em 

férias em janeiro e, por esse motivo, não  houve registro de entrevistas com 1:10. 
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6.2 Relações implicacionais de marcação a partir dos inventários fonológicos 

 
  

A análise do inventário fonológico das 60 crianças que compõem o corpus transversal 

desta pesquisa propiciou que se estabelecessem relações implicacionais de marcação  entre os 

traços que compõem as vogais. Os traços utilizados, para fins de comparação, serão os de 

Chomsky & Halle. O critério utilizado para que fosse estabelecido o traço marcado foi  a 

sugestão pessoal de Clements feita a Mota (1996, p. 141). 

 X sujeitos têm A  e B; 

Y sujeitos têm A mas não têm B; 

Z sujeitos têm B mas não têm A; 

Então: B é mais marcado (complexo) do que A se Y>Z 

 

Aplicando-se a fórmula aos dados dos 60 sujeitos do estudo transversal foram 

constatadas as seguintes relações de marcação entre os traços que compõem as vogais: 

 

Traço [baixo]: 59 sujeitos têm vogais [+baixo] e [-baixo] 

  1 sujeito tem [+baixo] mas não têm [-baixo] 

  0 sujeitos têm [-baixo] mas não têm [+baixo] 

  Então: [- baixo] é marcado nas vogais 

 

Traço: [alto]: 51 sujeitos têm vogais [+ alto] e [- alto] 

  9 sujeitos têm [+ alto] mas não têm [- alto] 

  0 sujeitos têm [- alto] mas não têm [+alto] 

  Então: [- alto] é marcado nas vogais 

 

Traço: [ATR]: 60 sujeitos têm vogais [+ ATR] e [- ATR] 

  0 sujeitos têm [+ ATR] mas não têm [- ATR] 

  0 sujeitos têm [- ATR] mas não têm [+ATR] 

  Então:  impossível concluir 

 

Traço: [arr]: 51 sujeitos têm vogais [- arr] e [+ arr] 

  9 sujeitos têm [- arr] mas não têm [+ arr] 
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  0 sujeitos têm [+ arr] mas não têm [- arr] 

  Então: [+ arr] é marcado nas vogais 

 

Traço: [post]: 51 sujeitos têm vogais [+ post] e [- post] 

  9 sujeitos têm [+ post] mas não têm [- post] 

  0 sujeitos têm [- post] mas não têm [+ post] 

  Então: [- post] é marcado nas vogais 

 

Após a aplicação dessa fórmula, obteve-se o resultado apresentado  no quadro 13. 

 

Essas relações mostram que, para a criança ter em seu sistema vocálico vogais com o 

traço [- baixo], ela deverá ter também vogais com o traço [+ baixo]; se ela tiver   vogais  [- 

alto] terá também vogais [+ alto]; a existência de vogais com traço [+ arredondado] pressupõe 

a existência de vogais [- arredondado], e a presença de vogais [-posterior] ocorrerá se a 

criança já tiver [+ posterior]. 

(12)  

Número de traços marcados por vogal 

Traço/Vogal i e E a ç o u 

baixo - - - + - - - 
alto + - - - - - + 
posterior - - - + + + + 
arredondado - - - - + + + 
marcados 2 3 3 1 3 3 2 

 

A leitura de (12) permite constatar que a vogal /a/ é a menos marcada e, por isso, a que 

aparece no sistema de  todos os sujeitos. Na verdade, a vogal pode ser considerada totalmente 

não-marcada. Uma vez que possui o traço [+ baixo], os outros traços tornam-se redundantes, 

não sendo necessária a presença do traço [- alto] para que se identifique a vogal /a/. Por esse 

motivo assume-se aqui a vogal /a/ como totalmente não-marcada.  As vogais /i,u/ têm grau 

dois de marcação, ou seja, possuem dois traços marcados [-baixo, - post] e [- baixo, + arr], 

respectivamente. As vogais  /e, o, E, ç/ possuem 3 traços marcados, não sendo possível, 

assim, diferenciar entre vogais médias-altas e médias-baixas. Para que essa diferença fosse 

possível, buscou-se estabelecer mais algum traço marcado que fosse relevante apenas para 

esse conjunto de vogais - o traço [ATR]. Aplicando-se novamente a fórmula, dessa vez 

somente para /E/ e /ç/,  tem-se: 
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6 sujeitos têm [+ ATR] e [- ATR] 

5 sujeitos têm [+ ATR] mas não têm [- ATR] 

1 sujeito tem [- ATR] mas não têm [+ ATR] 

Então: [- ATR] é marcado para as vogais médias. 

 

Esse resultado altera o número de traços marcados para cada vogal. O traço [- ATR] 

passa a ser marcado para as vogais /E/ e /ç/, ficando estas com 4 traços marcados, como se vê 

na nova representação em (13),  e sendo  as últimas a serem adquiridas. 

(13) 

Número de traços marcados por vogal 

Traço/Vogal i e E a ç o u 

baixo - - - + - - - 
alto + - - - - - + 
posterior - - - + + + + 
arredondado - - - - + + + 
ATR  + -  - +  
marcados 2 3 4 1 4 3 2 

 

Com a diferenciação estabelecida entre /e,o/ e /E, ç/ é possível definir quais traços são 

marcados e quais são não-marcados para as vogais do PB, conforme mostra o quadro 8. 
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Traços não-marcados Traços marcados  
[+ baixo] [- baixo] 
[+ alto] [- alto] 
[- arredondado] [+ arredondado] 
[+ posterior] [- posterior] 
[+ ATR] [-ATR] vogais médias 

Quadro 8 

 Traços marcados e não-marcados  para vogais 
 
 
A coocorrência dos traços marcados em configurações é que vai determinar a a ordem 

de aquisição das vogais em PB. Vogais com apenas um traço marcado serão adquiridas antes 

do que as que possuem dois traços marcados, e  vogais que possuem três traços marcados 

serão adquiridas antes das que possuem quatro. 

 
 

6.3 Substituições  
 
 

Conforme já foi mencionado inicialmente, uma teoria de aquisição deverá ser capaz de 

prever e explicar os erros cometidos pelas crianças  no processo de construção de sua 

gramática. A diferença entre a produção da criança e a do adulto é o resultado da não-ligação 

de traços à estrutura do segmento (CLEMENTS & HUME, 1995) naquele determinado 

momento do processo de aquisição. 

Sob essa perspectiva, procura-se explicar  e classificar os tipos de  substituições 

encontradas nas falas das  crianças. 

A questão que se coloca é saber o que motiva a substituição: 1) A não-existência da 

vogal no inventário fonológico? 2) A coocorrência de traços distintivos? 3) A influência do 

ambiente vizinho? 

Nesta seção serão vistos os resultados sobre o que foi produzido no lugar da vogal 

alvo, ou seja, as substituições. 
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6.3.1 Motivações para as substituições 
 

 

Nesta  seção serão apresentadas as substituições encontradas nos dados e que são o 

resultado de processos comuns ao sistema do Português ou ao processo de aquisição da 

fonologia. 

 

6.3.1.1 Substituições decorrentes de regras 

 

Neutralização  
 

 

De acordo com os dados demonstrados na seção 4.5,  constata-se que na fala das 

crianças aqui analisadas  ocorrem neutralizações e que, pelos pesos e percentuais apresentados 

(ver tabelas 96 e 97),  não se pode afirmar que seja uma regra categórica (ou seja, com 

aplicação total), ainda que esteja a caminho de  assim ser considerada. Note-se que para a 

vogal /e/, as crianças do corte transversal e longitudinal apresentaram peso 0,93. Quanto à 

vogal /o/, as crianças do estudo longitudinal alcançaram 0,80 e as do transversal 0,87.  

Vieira (1994), estudando o fenômeno da neutralização das vogais postônicas finais  

em quatro etnias (descendentes de alemães e italianos, metropolitanos e fronteiriços), 

encontrou peso de 0,85 de aplicação, tanto para /e/ quanto para /o/, entre os informantes  

metropolitanos. Entre as conclusões da autora, podem-se citar: "os resultados  obtidos através 

da variável etnia permitem afirmar que na fala do Rio Grande do Sul as vogais médias estão 

de fato presentes na posição postônica" (VIEIRA, 1994, p. 65). Baseada, também na etnia, a 

autora propõe duas pautas vocálicas em posição postônica: /a,i,u/  para a região metropolitana, 

ainda que a análise aponte a natureza variável da regra, com prevalência da neutralização, e 

/a,e,i,o,u/ para as demais regiões.   

Com base nos dados apresentados neste trabalho, considerar-se-á  a neutralização 

como  uma regra variável de alta aplicação para a vogal /e/ apontando para uma futura 

categorização, e para /o/, uma regra variável. Dessa forma, assume-se aqui uma pauta vocálica 

postônica constituída de cinco vogais /a,e,i,o,u/ a partir da idade de 1:6 e uma pauta vocálica 

de três vogais até a idade de 1:5.  Tal afirmação está baseada na aplicação categórica 
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constatada até a idade de 1:5 nas crianças do corte transversal e 1:3 nas crianças do corte 

longitudinal.  Em (14) têm-se exemplos das produções de  diferentes crianças do uso de [e]e 

[o] em ambientes nos quais a regra de neutralização seria aplicada e, no caso, não o foi.  

(14) 

Idade  Corpus transversal  Corpus longitudinal  
1:4 ********* [´uso], [´kEro], [´išo],  

[ko´eyo] 
1:5 ********* [´kaRo], [ku´elo] 
1:6 [´žente], [´kente], [´beso], [ta´pete], [´save] [́ milo] 
1:7 [nene´ziño], [´oto], [´išo], [´gato], [´pato], 

[´dente] 
[´bolo], [pe´pino], [´mi¥o], 
[´uso], [´bade], [´pato], 
[pa´laso] 

1:8 [́ lembo], [de´dZiño], [´vãmo], [´pente] [me´nino], [´šave], [´ese],  
[pasa´iño], [´gafo], [´ medo], 
[ši´nEyo],  [kava´iño], [´sapo], 
[´sako] 

1:9 [´peto], [´bolo], [kç íño], [´abe] [me´nino], [ka´belo], [´gato], 
[sa´pato], [´suko], [´ovo], 
[kue ĺiño],  [´oto] 

1:10 [´kuko], [´pato], [de´zeño], [´leyte], 
[´siNko],[me´nino] 

[pe´pino], [´abe],  
[anEw´ziños], [´bako] 

1:11 [´peto], [´iso], [´kaRo], [´kente], [ka´šoRo], 
[go´tozo], [me´nino], [´dedo] 

[´vede], [´dele], [´põmbos], 
[´kElo],  [´ovo] 

 

Como se pode constatar, as formas apresentadas em (14) são indícios de que as 

crianças aqui estudadas teriam, a partir de 1:6 (estudo transvesal) e 1:4 (estudo longitudinal), 

na forma subjacente /e/ e /o/ e sabem quando aplicar a regra que neutraliza as vogais e~i, o~u, 

pois não aplicam a regra às posições tônicas como em [´vedZi], [´bolu]. 

Ao proporem-se duas pautas faz-se necessário, então, definir qual a forma subjacente 

que a criança tem relacionada à pauta vocálica postônica,  considerando-se a pouca, porém 

presente, variação constatada no input?  

Admintindo-se que a criança possua hipóteses iniciais que norteiam toda a sua 

aquisição, cabe a ela aprender, com base no input que lhe é fornecido, que algumas de suas 

hipóteses podem ser inadequadas para a gramática que está adquirindo (MENUZZI, 2001). 

Desse modo, poder-se-ia aventar que num primeiro momento da aquisição do sistema 

vocálico a hipótese inicial da criança seja a de que na posição postônica final só ocorrem 

/a,i,u/.  

Num segundo momento, a criança dá-se conta de que essa hipótese inicial não é 

adequada à gramática que está adquirindo e, em um nível de processamento mental mais 
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avançado, passa a ter " amadurecimento perceptivo" (LOPES, 2001, p. 120) sobre outras 

vogais que também podem vigorar na pauta postônica final, como  [e] e [o]. 

Poder-se-ia, assim, dizer,  ao observar a idade em que começam a surgir [e] e [o] nas 

posições em que a neutralização é aplicada, que até 1:5 e 1:3,  corte transversal e longitudinal 

respectivamente, as crianças aqui observadas  teriam como forma subjacente /i/ e /u/, visto 

não terem sido encontradas nos dados ocorrências de /e/ e /o/  nas posições átonas finais. 

Assim, /e/ e /o/ passariam a ser a forma subjacente a partir de 1:6 e 1:4, o que seria  

ocasionado pela revisão do input.  Essa afirmação tem apoio em Kager (1999, p. 333) ao 

prever a reestruturação de inputs durante o processo de aquisição da linguagem: "a segunda 

opção é a reestruturação do input /bEt/ para /bEd/,  de modo que a hierarquia não alterada 

produza um outuput correspondente. Nós veremos que a segunda estratégia, reestruturação do 

input, é a única que leva ao sucesso"13 . 

Outro autor que vem dar consistência a essa hipótese é Wolfram (1982, p. 155) ao 

assumir a reestruturação das formas subjacentes  

 Um determinado dialeto pode acrescentar uma regra e depois modificá-la para que 
seja  aplicável de maneira mais geral e ainda pode reorganizá-la em relação a outras 
regras que se aplicam às mesmas formas. Certas modificações  podem se produzir 
até um ponto em que seja abolida a necessidade de uma regra. Isso acontece 
geralmente através da reestruturação das formas subjacentes as quais a regra se 
aplica,  o contexto de aplicação deixa de existir e a necessidade da regra acaba14. 

 

Assim, pode-se dizer que a criança acrescenta a regra de neutralização à forma 

subjacente reestruturada, a partir de 1:6 e 1:4, estudo transversal e longitudinal 

respectivamente. 

Desse modo, com a reestruturação do input  (KAGER, 1999) e reestruturação da 

forma subjacente (WOLFRAM, 1982) para [e] e [o], pode-se:  1) justificar a ocorrência de [e] 

e [o] nas posições postônicas finais, a partir de 1:6 e 1:4,  e  2) assumir que a criança, como 

aprendiz ativo da língua, aplica a regra de neutralização da postônica final, também a partir de 

1:6 e 1:4. 

 

                                                 
13 No original: the second option is to restructure the input from /bEt/ into /bEd/, so that the unchanged 
hierarchy correctly maps it onto the observed output. We will see that the second strategy, restrecturing the 
input, is the only one leading to sucess. 
14 Em Inglês:  a given dialect might add a rule, then later change it to aplly more generally, and then reorder it 
with respect to other rules that aplly to the same forms. Certain changes may  proceed to a point where they 
ultimately do away with the need for a rule. This is usually accomplished by restructuring  the underlying forms 
to wich the rule apllies, so that the context of application no longer exists and therefore there is no need for rule. 
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6.3.1.2 Substituições decorrentes do processo de aquisição 

 
 
Assimilação 
 
 

Conforme foi visto  na seção 2.6.1.1, a assimilação, segundo o modelo da Geometria 

de Traços,  é um processo comum nas línguas do mundo e em estágios iniciais da aquisição 

da linguagem, também  mostrou-se comum. Por esse modelo, a assimilação é tratada como o 

espraiamento de um traço ou nó da estrutura arbórea. A figura 15 traz um exemplo de 

assimilação encontrada nos dados. 

 

/pa´pEw/                                          [pE´pEw] 

 a    p    E 

 x    x    x 

 

 r    r    r 

 

Lar    Lar    Lar 

[+son]   [+son]    [+son] 

 CO    CO     CO 

 PC    PC     PC 

 Vocálico        Vocálico 

PV  Abertura           [labial]          PV  Abertura 

[dors]              [cor] 

 [+ab1]         [-ab1] 

   [+ab2]                [+abb] 

   [+ab3]               [+ab3] 

Figura 15 

Assimilação encontrada nos dados 
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Essa figura representa uma assimilação total, ou seja, todo o nó vocálico foi espraiado 

e o segmento resultante é idêntico ao gatilho.  Como se pode notar,  essa assimilação foi 

permitida uma vez que a consoante, apesar de ser representada pelos mesmos traços de 

vogais, não possui o nó vocálico especificado (ver fig. 15), permitindo, assim, a livre 

passagem sem que ocorra a desobediência ao Princípio do Não-Cruzamento de Linhas. 

  

Tipo de 
Substituição  

Direção  Idade Exemplos  

a → i -/+ 1:9, 1:10 e 1:11 [´pitsi] (pizza), [bi´Rig´] (barriga), 
a → o -/+ 1:5, 1:6 e 1:9 [´koRo] (carro), [o´lo] (alô) 
a → o -/+ 1:8, 1:9 e 1:11 [le´gow] (legal), [mi´ow]  (miau), [´bowde] (balde) 
ã → õ -/+ 1:7 [´mõϖ](mão) 
a → ç -/+ 1:3 [´kçw] (carro) 

e → a  +/- 1:11 [damãn´´šo] (desmanchou) 
i → a +/- 1:9 [pãnt´] (pinta) 

i → e  -/+ 1:2 e 1:6 [´mekey] (Mickey) 
i → o  -/+ 1:7 e 1:9 [po´pok´] (pipoca) 
o → a +/- 1:4 e 1:11 [´p´ñ´] (ponha), [balašíñ´] (bolachinha), 

[pamaj‡iñ´] (pomadinha) 
o → i  +/- 1:6, 1:9 e 1:11 [a´bigi] (abrigo), [mi´mindu] (dormindo), 

[mí mid´] (comida) 

ç → a  -/+ 1:3, 1:8, 1:9 e 
1:11 

[´baĺ ] (bola) [´Rad´] (roda), [is´kaĺ ] (escola) 

u → a +/- 1:9 [gara´ziñ´] (guriazinha) 

u → e  -/+ 1:9 [se´lE] (chulé) 

u → i  = 1:9 [fi´syoń ] (funciona) 
Quadro 9 

Vogais que sofreram processos assimilatórios 

 

O quadro 9 traz  as substituições por assimilação. A coluna  da direção  está 

relacionada à direção da substituição: se  do mais marcado para o menos marcado (+/-) ou  do 

menos marcado para o mais marcado (-/+). Na coluna idade, têm-se as idades em que essas 

assimilações ocorreram e na coluna seguinte são apresentados exemplos. 

 O total de substituições encontradas nos dados foi 92 ocorrências. Dessas, 39 foram 

assimilações, o que representa 42.4% dos casos. Cabe ressaltar que, diferentemente do 

esperado, em  95% dos tipos de substituição foram no sentido da vogal considerada menos 

marcada em direção à mais marcada (col. 2, quadro 9). O que explicaria esse fato?  Uma 

solução seria defender-se que as assimilações, como dependentes do contexto, não 
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consideram a marcação ou coocorrência de traços, mas sim seguem  tendências de 

acomodação, conforme já constatado por Bisol (1981, p. 96). 

Considerando que a maioria das assimilações encontradas nos dados de fala dos 

sujeitos são do tipo regressiva, ou seja,  da direita para a esquerda, em que um segmento é 

assimilado por outro que virá depois, verifica-se  uma tendência à antecipação articulatória, 

por exemplo, na produção de [bi´Rig´] por barriga, parece ser mais fácil elevar a língua de 

modo a produzir uma vogal mais alta em antecipação à vogal que segue do que evitar a 

elevação da língua para, em seguida, ter de elevá-la. 

  

 
Dissimilação 
 

 

Como se viu em 2.5.1.2, o  processo de dissimilação consiste em tornar diferentes dois 

segmentos  que são iguais ou parecidos. Exemplo de dissimilação encontrada nos dados é 

dada a seguir: 
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      /titio/                                                                [´tEtiw] 

 x      x 

 

 r      r 

 

     vocálico          vocálico 

 

        Ab      Ab 

 

[- ab 1]      [- ab 1] 

 

 [-ab 2]            [+ab 2] 

  [-ab 3]      [+ab 3] 

Figura 16 

Exemplo de dissimilação encontrado  nos dados 

 

Ao ocorrer o desligamento dos traços, são inseridos valores opostos de traços aos que 

foram desligados.  Essa representação explica todas as substituições apresentadas no quadro 

10. 
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Tipo de 
substituição  

Direção Idade  Ocorrência 

a → e -/+ 1:3 [me´mãy‚] (mamãe), [´kem´] 
(cama) 

a → i -/+ 1:9 [́ nin´] (nana), [bi´lãϖ] (balão) 
[mi´sã] (maçã) 

a → o -/+ 1:5 [tõm´pa] (tampar) 
i → e -/+ 1:2 [´meni](Minie) 
e → i +/- 1:2 [ni´ne] (nenê) 
o→ u +/- 1:3 [ku´ko] (cocô) 
i → E -/+ 1:6 [tE´tiw](titio), [bu´nań ] (banana) 

i → e -/+ 1:7 [j‡iriz‡e] (dirigir) 
o → aw -/+ 1:9 [´awvu] (ovo) 

Quadro 10 

Vogais que sofreram processos dissimilatórios 

 

Do total de substituições,  somente  19.5% foram casos de dissimilações. Dos 9 tipos 

de dissimilação, 7 foram no sentido da vogal menos marcada para a mais marcada, 

correspondendo a 77%. Considerando-se o ponto de articulação tem-se que 61.5%  das 

consoantes precedentes à vogal dissimilada eram labial ou velar e  38.5% eram coronais.  

Esses resultados põem em relevo a influência da consoante antecedente na  

preservação/alteração da vogal, fato já constatado por  Bisol (1981, p.  76) estudando a 

elevação de  vogais médias na pretônica: "Na elevação de /o/, labial e velar figuram com 

números relativamente altos, com a preponderância  da labial" .  Os resultados de Bisol 

poderiam ser estendidos aos processos de  dissimilação envolvendo tanto a elevação ou o 

abaixamento de vogais.  

 

6.3.1.3 Outros tipos de substituições 

 
 

Eliminando-se as assimilações, dissimilações e neutralizações, restaram ainda outros 

casos de substituições. Esses casos caracterizaram-se, na sua ampla maioria, por abaixamento 

e elevação, como se pode observar pelo quadro a seguir. 
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Tipo de 
Substituição 

Direção  Idade Exemplos 

a→ e  +/- 1:7 [´genj‡i] 
e→ ã -/+  [ãm´bçya] (embora)  
e→ i  +/- 1:6 [pi´ga] (pegar), [a´bil´] (abelha), [bí zãϖ] 

(blusão) 
e→ E -/+ 1:4, 1:6 [´lEc‡i] (leite), [´tEĺ ] (estrela), [´dEya] 

(cadeira), [´mEw] (meu) 

E→ a +/- 1:2; 1:7 e 1:8 [´pa] (pé), [´ka] (quer) 

E→ e  +/- 1:6 e 1:11 [ko´segi] (consegue), [ve´liñ´] (velinha), 
[´kelu] (quero) 

E→ i +/- 1:6 [´ki] (quer) 

o→ a +/- 1:4 [´pãntu] (pronto) 
o→ ç -/+ 1:4 [´çyu] (olho), [´bçϖ] (bom) 
o→ u +/- 1:6 [z‡u´naw] (jornal) 

ç→ a +/- 1:6 [´matu] (moto) 

u→ a +/- 1:9 [ãmbigu] (umbigo) 
u→ o -/+ 1:4 [´poĺ ] (pula) 

aw→ ç +/- 1:3 e 1:7 [´kçs´] (calça) e [´bçj‡i] (balde) 

Quadro 11 

Outros tipos de substituição 

 

As substituições apresentadas enquadram-se  como ou  elevação ou abaixamento e 

constituíram 38% do total de substituições encontradas nos dados. Quanto à elevação tem-se 

as substituições de /a/→[e],  /e/→[i],  /E/→[e], /E/→[i]. Observando-se mais atentamente, é 

possível constatar que a maioria dos tipos de substituição (71.5%) foram em direção do mais 

marcado para o menos marcado. Novamente aqui o ambiente precedente preenchido por uma 

consoante com ponto de articulação  labial ou velar, parece estar favorecendo a elevação das 

vogais.  

 Quanto aos abaixamentos /e/→[ã], /e/→[E], /E/→[a], /o/→[a], /ç/→[a], /u/→[a], 

/u/→[o],  em 58% dos casos a consoante antecedente era uma labial ou velar.  

Quanto à substituição de /aw/ → [ç], pode ser explicada como um caso de 

coalescência e, por sua vez, também pode ser representado através da Geometria de Traços, 

como propõe Azambuja  (1998, p. 90). 
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       a     w 

ab1     +        - 

ab2                +     - 

ab3                     +              - 

 

ab1     - 

ab2        + 

ab3              + 

     [ç] 

Figura 17 

Representação da  coalescência de  [aw] como [ç]  

 

É possível notar, através dessa representação,  que a vogal [ç], resultante desse 

processo, possui tanto traços de [a], [+ab2 e +ab3], quanto de [w], [- ab1]. 

 

Pelo  exposto nesta seção, pensa-se ter explicado todos os casos de substituições 

ocorridos nos dados analisados, levando em consideração que: 

1) o maior número de  substituições  foi motivado por assimilação (44.5%), quando 

houve assimilação total  (espraiamento de todo o nó vocálico) e parcial (apenas um 

traço espraia). Na busca de uma justificativa para essas assimilações a solução 

seria  supor a ação do menor esforço e da acomodação do trato vocal e, por 

conseguinte, menor complexidade de programação e execução motora 

(MEZZOMO, 1999, p. 154). Isso é justificado pela direção da assimilação da 

direita para esquerda, com o trato vocal se acomodando antecipadamente  para a 

produção da vogal que virá depois e, assim, exercendo influência na vogal 

precedente. 

Conforme Ladefoged (1975, p. 235), os falantes desejam, na língua, transferir 

siginificados com o mínimo de esforço articulatório possível, o que implica 

produzir enunciados com o menor esforço possível, levando-o a realizar um grande 

número de assimilações, a deixar de fora alguns segmentos e a reduzir ao mínimo 

as diferenças entre eles. Segundo o autor, o falante, assim procedendo, segue um 
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pricípio de facildade articulatória que pode ser denominado Princípio máximo de 

facilidade articulatória;15 

 

2) o segundo percentual mais alto de substituição foi o das substituições classificadas 

como outros tipos de substituições, e atingiu percentual de 38.1%. Dentre essas 

substituições, constatou-se a ocorrência de elevações, motivadas pela presença de 

consoante dorsal ou labial como ambientes precedentes (BISOL,1981), mas os 

dados fornecem, ainda, casos de abaixamento igualmente motivados pela 

consoante antecedente labial ou dorsal; 

3) O índice mais baixo de substituições relaciona-se à  dissimilação (19.5%) e, mais 

uma vez, o ponto de articulação da consoante precedente parece ter exercido 

influência tanto nas dissimilações que envolvem abaixamento quanto  elevação. 

 

Nos dados longitudinais, tem-se o sujeito Bruno, em cuja fala os processos de 

substituição  atingiram  3.46% das vogais analisadas. O quadro 12 traz essas substituições.  

 

Assimilação Dissimilação Outros tipos  
[pe´pEw] (chapéu) 1:4 [ni´ne] (nene) 1:4 e 1 1:6 [genj‡i] (grande) 1:4 

[mõϖ] (mão) 1:7 [tE´c‡iw] (tito)  1:6 [bçj‡i] (balde) 1:7 
[´baĺ ] (bola) 1:3  [ne´ney] (ninguém) 1:7  

Quadro 12 

Substituições encontradas na fala de Bruno 

 

Do total 9 substituições sobre 260 produção de vogais,  33.33% foram assimilações, 

44.45% foram dissimilações e 22.22% foram outros tipos de substituição. 

Como se pode observar, somente para os casos de dissimilação parecem não  estar 

sendo influenciados pelo ponto de articulação, labial ou dorsal,  da consoante precedente. Nos 

outros casos ou se tem uma labial ou uma dorsal. 

                                                 
15 Em Inglês: Principle of maximum ease of articulation. 
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Quanto aos dados de Gabi, o quadro  13 traz as substituições, que alcançaram 3.33% 

do total de vogais analisadas. 

 

Assimilação Dissimilação Outros tipos   
[pale´bens] (parabéns) 
1:9  

[bom´buš´] (bombacha) 
1:6 

[piš´´] (passear) 1:5 e  

[ko´kolu] (cachorro) 1:7 [mã´nin´] (menina)  1:8 [´faki] (faca) 1:9 
[´ab´] (abre) 1:8   [´put´] (planta) 1:6 
[´taya] (toalha) 1:3  [ši´go] (chegou )1:5 
[batãϖ] (batom) 1:4  [si´to] (sentou) 1:5 
[pa´pat´] (sapato) 1:5  [pi´kiso] (pescoço) 1:6  
[mí mid´] (comida ) 1:7  [pin´c‡ya] (pentear) 1:6 
  [´pa] (pé) 1:1 
  [mo´ed´] (moeda) 1:8 
  [´ki] (quer) 1:8 
  [a.ve.ãϖ] (avião) 1:8 
  [šE´k´] (xícara) 1:7 

  [´pac‡i] (prato) 1:6 
  [gac‡i] (´gato) 1:5 
  [´baĺ ] (bola) 1:3, 1:4 e 1:5 e 1:7 
  [matu] (moto) 1:3, 1:4, 1:5 , 1:6, 

1:7 e 1:9 
  [´od´] (roda) e [´bo´] (bola) 1:5 
  [ ´ud´] (roda) 1:5 

Quadro 13 

Substituições encontradas na fala de Gabi 

 

Do total 47 substituições sobre 1409 produção de vogais,  14.9% foram assimilações, 

4.25% foram dissimilações e 80.85% foram outros tipos de substituição. 

A observação dessas substituições  também leva à conclusão de que, em grande 

maioria, elas foram motivadas pela presença de uma consoante labial ou dorsal  como 

contexto antecedente. 

As substituições encontradas na fala de Ana representam 3.57% do total de vogais 

analisadas. Os resultados podem ser vistos no quadro 14. 
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Assimilação Dissimilação Outros tipos   
[çlí ki] (olha aqui) 1:8 [mi´kaku] (macaco) 1:4 [´vEj‡i] (verde) 1:8 

[avi´õϖ] (avião) 1:7  [ta´pEc‡i] (tapete) 1:6 

[be´nEk´] (boneca) 1:4  [´mEdu] (medo) 1:6, 
1:7 

[i´taya] (estrela) 1:6  [´veãϖ] (avião) 1:8 
  [´kEc‡i] (quente)1:7 
  [ba´sçya] ( vassoura) 

1:9 
  [´baya] (bola) 1:2, 

1:4, 1:6, 1:7  
  [´pEyu]( espelho) 1:7 

  [si´boĺ ] (cebola) 1:9 
  [Esitãnti] (elefante) 

1:7 
 Quadro 14 

Substituições encontradas na fala de Ana 

 

Pode-se inferir que, na verdade, em todos os tipos de substituição  de Ana o ponto de 

articulação da consoante precedente, dorsal ou labial,  é o que está motivando a não realização 

da vogal-alvo e não a ausência da vogal no inventário fonológico. 
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6.4 Estabelecimento de estágios pela Fonologia  Auto-Segmental 
 
 

 

Procura-se explicar, nesta seção, a construção do sistema vocálico pela criança através 

da Geometria de Traços. Conforme Matzenauer-Hernandorena (1995) sustenta, a criança vai 

construindo gradativamente os segmentos, ligando à estrutura traços que antes não estavam 

ligados: "A aquisição da estrutura hierárquica de representação dos sons também parece dar-

se gradativamente no sentido da Raiz para os nós terminais" (p. 128).   Desse modo, a 

estrutura do segmento vai sendo construída por estágios. 

Ficaram constatados, nas crianças aqui estudadas transversalmente, os seguintes 

estágios de aquisição do sistema vocálico para o Português Brasileiro, por ordem de 

emergência no inventário fonológico, como apresentados nos quadros 3, 4, 5 e 6. 
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(A linha de associação reforçada indica o traço que está sendo ligado)    

Estágio 1:   

1a: /a/    

1b: /a, i/  

1c: /a, i, u/ 

    X 
 
     r 
 
 
      Vocálico 
 

PV      Abertura  
1a 

   [dorsal]        1c 
              [labial]          1b            1a  1b, c 
                             [coronal]              

   [+ab1]                [-ab1] 
        

Estágio 2: /a, i, u/  + 
Estágio 2a:  /e/  
Estágio 2b: /o/ 

    X 
 
     r 
 
 
      Vocálico 
 

PV      Abertura  
2b 

   [dorsal]        2b 
            [labial]           2a 
                              [coronal]      

[±ab1] 
          [+ab2] 
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Estágio 3: /a, i, u/ + /e, o/  + 
Estágio 3a: /ç/ 
Estágio 3b: /E/    
 
     X 

 
     r 
 
 
      Vocálico 
 

PV      Abertura  
3a 

   [dorsal]        3a 
 [labial]          3b 

 [coronal]      
[±ab1] 

               [±ab2] 
            [+ab3]  
 

  

Figura 18 

 Proposta de estágios para aquisição do sistema vocálico do Português Brasileiro  

 

O estágio 1 está subdividido em três subestágios. No estágio 1a as crianças têm 

adquirida a vogal /a/, com a ligação apenas do traço [+ab1]. No  estágio 1b é feita a ligação do 

[-ab1], permitindo a entrada de /i/ e /u/. O que vai decidir pela entrada de /i/ ou /u/ é a ligação 

do ponto de V: se ligar [coronal], entra no sistema o /i/, se ligar [labial, dorsal], entra no 

sistema /u/. Essa relação fica clara ao observar-se a entrada primeiro de /i/ no sistema de Gabi. 

Ademais, ao se considerar o inventário fonológico de cada indivíduo constatou-se que 7 

crianças tinham /u/, mas não tinham /i/, e /8/ crianças tinham /i/, mas não tinham /u/, 

evidenciando a pertinência desses estágios e também da coocorrência de traços, indicando que 

a coocorrência de [dorsal, labial]/[-ab1] pode apresentar alguma dificuldade para a criança.  

O estágio 2 possui dois subestágios:  as crianças, que já fizeram a ligação de [± ab1],  

fazem, agora,  a ligação do traço  [ +ab2] juntamente com a ligação de  [coronal]   /e/  ou de 

[labial, dorsal] /o/. Considerando-se  o inventário fonológico de cada sujeito que constitui o 

corpus,  5 crianças apresentaram a vogal /o/ sem ter a vogal /e/ e 5 tinham /e/, mas não tinham 

/o/. Nesse estágio é que se encontra o informante Bruno, ao início das gravações (1:2;10), 
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com todas as ligações desse estágio concluídas. Ana   encontra-se no estágio  2a (1:4) ao 

início da observação. Gabi vence o estágio 2  com 1:4;22  sem fazer uso de subestágios. 

Com referência ao 3º estágio, houve, na fala das crianças aqui estudadas 

transversalmente e também na fala de Gabi, o ligamento do traço [+ab3], com a ligação dos 

caminhos de 3a  na idade de 1:6. Já com 1:8 é feita a ligação de 3b, quando, então, o sistema 

está totalmente adquirido. Quanto a Ana, fez a ligação de 3a e 3b  com 1:4. Contrariamente, o  

informante Bruno não havia alcançado esse estágio até 1:7;29. Novamente aqui o inventário 

fonológico dos informantes estudados transversalmente aponta que 6 sujeitos têm /ç/  mas 

não têm /E/, porém não há sujeito que tenha /E/ sem ter /ç/, reforçando a pertinência dos 

subestágios. 

É  imperioso ressaltar que, durante a aquisição, há implicações comandando a 

passagem de um estágio para outro, pois a  entrada no estágio 2 implica ter o estágio 1 

dominado; a entrada no estágio 3 implica ter os estágios 1 e 2 dominados. Essa relação de 

implicação justifica-se pelo fato de não haver nenhuma criança aqui analisada que tenha, por 

exemplo, /e/ ou /o/ sem ter /i/ ou /u/, e nenhuma criança tem /E/ ou /ç/, sem ter /e/ ou /o/ ou /i/ 

e /u/. Além disso, esses resultados estão   confirmando a pertinência das leis de solidariedade 

irrestrita,  propostas por Jakobson (1941/68) e vistas na seção 2.3.1.  

 

Transpondo-se esses estágios  apenas em termos dos Traços de Abertura, propostos 

por Clements (1989), tem-se a formalização apresentada em (14). 

 

(14)  Estágios de aquisição das vogais em PB, segundo os Traços de Abertura                                                          

Estágios Abertura i/u e/o E/ç a 

1º Aberto 1 -   + 
2º Aberto 2  - +  + 
3º Aberto 3 - - + + 

      

Os estágios finais apresentados pelas crianças aqui estudadas são comparáveis com 

sistemas vocálicos de outras línguas do mundo: o estágio 1 corresponde ao sistema do Árabe e 

do  Tagalog (língua falada nas Filipinas); o estágio 2 corresponde ao Espanhol; e o estágio 3, 

além do Português, corresponde também ao  Italiano. 

O uso de apenas traços de abertura  para a caracterização do processo de aquisição não 

permite que se captem particularidades do sistema, como a opcionalidade entre /i/ e /u/, /e/ e 
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/o/ ou /E/ e /ç/. Neste sentido, este trabalho é uma contribuição à teoria  ao reforçar a 

pertinência do nó Ponto de V, responsável pela diferenciação entre as séries de vogais acima 

citadas, além de mostrar que é possível tratar de diferenças individuais com relação à entrada 

de uma ou outra vogal em um mesmo estágio,  com a consideração de coocorrência de traços, 

sem que isso torne a análise mais custosa.  

 

 

 

6.5  Papel  das variáveis controladas 
 

Esta seção está dividida em duas subseções, nas quais são tratados os resultados 

relativos aos nocautes e às variáveis selecionadas como relevantes para a produção das 

vogais, respectivamente,  na fala das crianças brasileiras aqui analisadas. 

 

6.5.1 Interpretação dos nocautes  
 
 

Nesta seção serão discutidos os resultados apresentados quanto à realização com 

índice de 100%. O quadro a seguir traz os nocautes (quando os dados se concentram em 

apenas uma das variáveis dependentes, ou seja, ou só há produção ou não-produção, não 

ocorrendo, assim, variação) por produção correta das vogais, de acordo com as variáveis 

consideradas neste estudo. Os nocautes  são interessantes, pois podem revelar que, em 

determinado ambiente, a regra que se está estudando é aplicada de forma  categórica, isto é, 

sem exceções.  

Diante do exposto poder-se-ia inferir que os nocautes constituíram os ambientes mais 

favorecedores da produção da vogal-alvo. No entanto, é necessário  ter-se cautela com 

afirmações desse tipo, visto muitos dos nocautes estarem baseados em apenas uma ou duas 

ocorrências. Posta a situação nesses termos, assumem-se, neste trabalho, as variáveis 

indicadas pelo programa estatístico VARBRUL como as favorecedoras da produção das 

vogais em PB. 
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Vogal  Contexto precedente Contexto seguinte  
 Ponto Modo Ponto Modo Ton V. prec V. seg Est. 

Síl. 
Idade 

/a/ -   Glide, 
líquida 

- Glide - Dit., 
/ç/,/u/, 

/E/ 

/e/, /ç/, 

/E/ 

GV, 
CGV, 

CVGC, 
VC,  e 
CCV 

1:4 

/e/ - Glide, 
líquida 

- - - /a/, /e/, 
/o/, /u/, 
/ç/, dit. 

/i/, /u/, 
/E/, /ç/  

GV, 
VG, 

CVC, 
CVG, 
CVC 

1:3, 1:5, 
1:7, 1:8, 

1:9 

/i/ Dorsal Glide, 
nenhum   

- Nasal, 
Glide  e 
Líquida 

Tônica  /i/, /E/, 

/e/, /o/, 
/ç/ , dit. 

/u/, /o/, 
/E/, 

nenhuma 

V, VG, 
CGV, 

CVGC, 
VC,GV,
CCV, 
CVG 

1:3, 1:4, 
1:5, 1:8 

/o/ - Glide, 
líquida 

- Glide - /e/, /o/, 
/E/, /ç/, 

dit. 

/o/, /ç/ GV, 
VC, 

CVGC 

1:3, 1:7, 
1:8 

/u/ - Nasal. 
líquida 

- Nasal  Postônica  /u/, /i/, 
/e/, /o/, 

dit. 

/u/, /o/  CVC, 
VG,CG

V, 
CVGC, 

VC, 
GV, 
CVG 

1:5, 1:6, 
1:8, 
1:11 

/E/ - Glide, 
nasal, 

líquida, 
nenhum 

Labial  Nasal, 
fricativa, 

glide  

- /i/, /a/, 
/e/, /o/, 
/u/, dit. 

/e/, /a/, 
/o/, dit. 

CVG, 
GV, 
V, 

CVC, 
CVGC
, VG 

1:5, 1:8; 
1:10 

/ç/ Labial, 
nenhum  

Glide, 
fricativa, 

nasal, 
nenhum 

- Nasal - /o/, /a/, 
/i/, /e/ 

/e/, /o/, 
/E/, /                                                                                                          

ç/ 

CVG, V 
GV, 
CVC 

- 

Quadro 15 

Ambientes em que ocorreram 100% de realizações da vogal-alvo 

 

É interessante observar que  a variável ponto de articulação é a que menos apresentou 

nocautes. Quanto ao modo de articulação, o contexto antecedente  foi o que  mais apresentou 

nocautes. Ainda em relação ao contexto, o fato de ser um glide o antecedente  foi o que mais 

favoreceu a produção de 100% da vogal.  

A tonicidade registrou  nocaute apenas para as vogais /u/ (100% de realização na 

postônica) e /i/ (100% de realização na tônica). Os contextos antecedentes e seguintes quanto 
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à vogal   mostraram-se altamente sensíveis aos nocautes.  As vogais /i/, /e/ e /o/ foram as que 

mais o apresentaram. 

Outro aspecto a ressaltar é quanto à estrutura da sílaba que contém a vogal-alvo. A 

estrutura que apresentou maiores ocorrências  de nocautes foi  GV, para todas as vogais. Já as 

estruturas CVG e CVGC apresentaram nocaute em cinco das sete vogais estudadas. 

Considerando a estrutura GV é interessante que se ressalte que são o resultado de 

semivocalizações de líquidas, restritas às posições internas nas palavras como em [´paya] por 

/para/ e [ka´dewa] por /ka´dera/. Essa formação de ditongo crescente, decorrente de 

semivocalização de líquidas, também foi encontrada por Bonilha (2000).  

 

6.5.2 Variáveis que foram selecionadas  como relevantes pelo pacote VARBRUL 
 

É imperioso ressaltar que as variáveis que serão consideradas como favorecedoras da 

realização das vogais, nesta seção, são somente aquelas que efetivamente foram selecionadas 

como relevantes pelo pacote estatístico VARBRUL. Os dados aqui considerados estão livres 

dos nocautes, citados acima, e representam, portanto, a variação versus a não-variação na 

produção das vogais-alvo. Convém salientar que as variáveis selecionadas para cada vogal do 

estudo longitudinal são da fala da informante Ana, pois nos dados de Bruno e Gabi o 

programa não selecionou variáveis para nenhuma das vogais. Esse resultado está sintetizado 

no quadro 16. 
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Variável  Corpus transversal  Corpus longitudinal  
 a e E i o ç u T a e E i o ç u T 

Ponto prec.                φ 
Ponto seg.          cor    cor   
Modo prec.     φ        φ    
Modo seg.     φ  φ φ        φ 
Tonicidade   Ton   Pos Ton   Ton  Pre   Pre     
Vogal  prec.  i               
Vogal  seg. u e           φ    
Estrutura sil.        VG         
Idade   1:10   1:11  1:11 1:8     1:8   1:10 

Sexo  F    F              
Total de 
variáveis 
selecionadas 

 
 
2 

 
 
4 

 
 

φ 

 
 
2 

 
 
4 

 
 

φ 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

φ 

 
 
2 

 
 

φ 

 
 

φ 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

φ 

 
 
3 

(T) Rodada das vogais juntas 

Quadro 16 

Resumo das variáveis selecionadas como relevantes 

 

 

Observando-se  o quadro é possível constatar as variáveis que foram selecionadas 

como relevantes à produção de cada vogal e também à produção das vogais de um modo geral 

(T). 

Em relação ao ponto de articulação precedente, mostrou-se relevante apenas para a 

rodada das vogais juntas do estudo transversal. Já o ponto de articulação seguinte só exerceu 

influência nos dados longitudinais e somente para  Ana. O ponto coronal foi o que mais 

favoreceu a realização das vogais /e/ e /ç/. 

Quanto ao modo de articulação precedente tem-se o fator nenhum, ou seja, quando a 

sílaba que contém a vogal alvo é a primeira ou quando segue uma sílaba V, sendo o 

selecionado para a vogal /o/ nos dois estudos: o transversal e para Ana, do estudo 

longitudinal. Quanto ao contexto seguinte, o que mais favoreceu a realização das vogais foi 

também o fator nenhum. 

Com respeito à tonicidade, a sílaba tônica  foi relevante para as vogais /e, o/ e para a 

rodada de todas as vogais juntas do estudo transversal,  enquanto que para a vogal /i/ a sílaba 
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postônica foi a mais favorecedora. No estudo longitudinal  a tonicidade foi selecionada para 

as vogais /e, o/, com a sílaba pretônica apresentando maior peso relativo.  

Em termos de vogal antecedente, a única  vogal que teve essa variável selecionada foi 

a /e/ do estudo transversal. A vogal /i/ foi escolhida como a favorecedora da produção de /e/, 

alcançando o peso relativo de 0,93. Já quanto à variável vogal seguinte, houve seleção para as 

vogais /u/ favorecendo a produção de /a/ e de  /e/ favorecendo a produção de /e/, no estudo 

transversal. Na análise longitudinal, a vogal /o/  teve selecionada o fator nenhum (φ), ou seja, 

a produção de /o/ é favorecida quando em posição final de palavra. Sávio (2001), ao estudar a 

aquisição das fricativas /s/ e /z/ do Português Brasileiro, também teve selecionadas as 

variáveis vogais antecedentes e seguintes para a realização de /s/, com as  vogais /e, u , a/, 

além de vogal nasalizada, como em [ma´sã], alcançando maiores pesos relativos quando 

antecedendo o fonema em estudo. Quanto à vogal seguinte, a autora constatou que todas as 

vogais apresentaram peso relativos acima de 0,50, porém a  vogal que mais influencia é a /E/, 

seguida de /a/ e /o/ (SAVIO, 2001, p. 83). Miranda (1996) também constatou a influência da 

vogal antecedente à produção de ´r` fraco, com as vogais /i/ e /u/ sendo as mais favorecedoras. 

Em relação à estrutura silábica, esta variável não foi selecionada como relevante para 

nenhuma das vogais, apenas para a rodada de todas as vogais juntas, com a estrutura VG 

alcançando o maior peso relativo.  Esse resultado é corroborado pelos achados de Bonilha 

(2000) indicando que essa estrutura  é de aquisição precoce em Português Brasileiro, ao 

contrário do que constatou Freitas (1997) para o Português Europeu. 

No tocante à idade, essa variável mostrou-se relevante para as  vogais /e, o, u/ e rodada 

das vogais juntas do estudo transversal, e para a vogal  /o/ e rodada das vogais juntas, nos 

dados longitudinais. Para as vogais /o, u/, a idade que atingiu maior peso foi 1:11 e para a 

vogal  /e/ foi 1:10. Já para a vogal /o/, nos dados longitudinais o maior peso relativo foi 

alcançado na idade de 1:8. Todavia, na rodada das vogais juntas, a idade que apresentou 

melhor performance foi 1:10.  

Também é válido ressaltar que, a exemplo de outros trabalhos, como Miranda (1996), 

Lamprecht (1990), Hernandorena (1990), Rangel (1998),  Mezzomo (1999),  Savio (2001), a 

aquisição das vogais não se deu de forma linear, como bem exemplificam os gráficos de 

produção correta por idade.  A aquisição das vogais, vista de um modo geral, apresenta  

quedas de produção nas idades de 1:4; 1:6, 1:9 e 1:11 (ver, por exemplo, gráfico 7). Embora 

essas  quedas não  demonstrem, em termos de percentuais, grande diferença, ao observarem-

se os pesos relativos (ver gráfico 8) elas tornam-se significativas.   A literatura tem sugerido 
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que essas regressões estão associadas ao aumento de complexidade em outros níveis da 

gramática, como constataram  Yavas, Matzenauer-Hernandorena & Lamprecht (1992, p. 113) 

... há evidências cada vez maiores de que um aumento na complexidade sintática resulta 

numa diminuição da precisão  fonológica.  No caso deste estudo, vale notar que algumas 

regressões coincidem com a entrada de uma nova vogal no inventário fonológico, o que 

acarreta maior complexidade. Seria assim a complexidade fonológica influindo no inventário 

fonológico.  A queda desenvolvimental notada na idade 1:6 (gráfico 8) coincide exatamente 

com a entrada da vogal /ç/ no inventário, e a queda em 1:9 poderia ser influência da entrada 

da vogal /E/. Já a regressão apresentada na faixa 1:11 pode ser  por ação do componente 

sintático, visto que é a fase caracaterizada pelo aumento de complexidade sintática. 

Quanto à variável sexo, pode-se observar que o sexo feminino foi selecionado como 

relevante para as vogais /a/ e /i/ do estudo transversal. No estudo longitudinal não se mostrou 

relevante.  

O que é importante notar, ainda em relação ao sexo, é que, observando-se as tabelas, 

constata-se um pequeno  favorecimento do sexo masculino nas vogais /o, u, E, ç/. Já na 

rodada das vogais juntas o sexo feminino aparece com peso 0,54 e o masculino com 0,45. 

Desse modo, não se pode chegar a uma conclusão definitiva sobre a influência dessa variável: 

parece que para as vogais /a/ e /i/ ela é  relevante, mas para as outras não.  

Outra questão interessante, restringindo-se aos dados longitudinais, é que, até a idade 

de 1:7; 29, Bruno não tinha o inventário fonológico das vogais completo enquanto Gabi o 

completou com 1:7;28 e Ana com  1:4. Diante disso, constata-se que os meninos, apesar de 

dominarem o inventário fonológico mais tarde  (RANGEL, 1998), quando o fazem, cometem 

menos erros do que as meninas. Mezzomo (1999)  chegou a conclusão semelhante ao 

constatar  que os meninos, mesmo começando a produzir codas depois das meninas, 

apresentam  maiores  índices de produção de coda com nasal e líquida lateral entre 2:0 e 2:6. 
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7  Conclusão 
 

 

Em termos gerais,  a investigação sobre a aquisição do sistema vocálico do Português 

Brasileiro  mostrou  que esse processo  se completa até um ano e onze meses (1:11)  nas 

crianças brasileiras aqui analisadas. 

A avaliação das produções dessas crianças permitiu atingir os objetivos desta tese, 

explanados na introdução. Desse modo, foi possível: 

(i) definir a ordem de aquisição das vogais;  

(ii) determinar quais variáveis influenciam a realização ou não de determinada 

vogal; 

(iii) verificar que  as crianças brasileiras se enquadram  dentro dos universais 

lingüísticos estabelecidos por Jakobson (1941/68); 

(iv) mostrar os tipos de  alterações mais freqüentes ocorridos com as vogais; 

(v) constatar que a  coocorrência de traços distintivos  dificulta a realização de 

determinadas vogais; 

(vi) estabelecer os traços  marcados para as vogais; 

(vii)  comparar dados longitudinais  e dados transversais; 

(viii) observar que na fala das crianças também ocorrem processos comuns à  fala 

adulta, como a neutralização; 

(ix) verificar que o modelo teórico  da Geometria de Traços, proposta por Clements 

& Hume (1995), também  é capaz de explicar fatos da aquisição da linguagem.  

 

A seguir, são resumidas as conclusões sobre cada um desses tópicos. 

i) Ordem de aquisição das vogais no PB  

Como se viu na seção 6.4, a ordem  de aquisição do sistema vocálico do PB, alcançada 

pela maioria das crianças aqui estudadas foi: /a/,/i/,/u/ > /e/,/o/ > /ç/, /E/. Esse 

resultado não tira das crianças o poder de optar entre algumas vogais  que já são 

possíveis de entrar em seu sistema, conforme foi visto alhures. 

ii) Variáveis que influenciam a realização das vogais-alvo 

Como foi possível constatar no decorrer deste trabalho,  foram poucas as variáveis 

selecionadas como relevantes estatisticamente. Entre elas, a tonicidade (para as vogais 
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/i, e, o/) e a faixa etária (vogais /e, o, u/) foram as mais selecionadas  pelo programa 

estatístico VARBRUL. De acordo com esses resultados, confirma-se a importância 

dessas variáveis na superação das dificuldades comuns ao processo e aquisição da 

fonologia.  

Por um lado, a tonicidade exerce papel fundamental, em especial quanto à sílaba 

postônica ao alcançar maior peso relativo, favorecendo a neutralização das vogais 

átonas finais /e/ e /o/ para [i] e [u].  

Por outro lado, a faixa etária,  responsável pela idade de estabelecimento de aquisição 

das vogais, mostrou-se relevante ao apresentar as idades de 1:8, 1:10 e 1:11 como as 

mais favorecedoras das produções das vogais. 

 Uma das variáveis que não foi selecionada no estudo transversal, mas apenas na 

rodada das vogais juntas do estudo longitudinal, é o contexto precedente quanto ao 

ponto de articulação, que mostrou ser  crucial para a explicitação de  substituições 

encontradas nos corpora: consoantes labiais ou dorsais favorecem a elevação e 

também o abaixamento. 

iii) Universais lingüísticos  

As crianças aqui estudadas  corresponderam  à maioria das previsões estabelecidas por 

Jakobson (1941/68). Assim, foram adquiridas, primeiramente, as vogais vértice do 

triângulo: /a,i,u/; nenhuma criança apresentou o par /E,ç/ antes de ter apresentado o 

par /e,o/. Por outro lado, foi visto que as substituições, contrariamente ao esperado, em 

sua maioria, deram-se na direção do segmento menos marcado para o mais marcado, 

motivadas pela presença de consoantes labiais ou dorsais no contexto precedente.   No 

entanto, contrariamente ao esperado, a aquisição da vogal /ç/  se dá antes da vogal /E/, 

constatada nos dados transversais e em Gabi, do estudo longitudinal; a vogal /o/ é 

adquirida antes da vogal /e/, nos dados de Ana, o que vai de encontro às previsões de 

Jakobson (1941/68) (seção 2.3.2). 

iv) Natureza das substituições  

A partir dos dados analisados, pode-se concluir que, nos dados longitudinais, os 

processos de assimilação  foram o  tipo de substituição mais incidente, seguido de 

elevação ou abaixamento, e, por último, as dissimilações. É possível defender-se que 

todos os tipos de substituições estão, na verdade,  relacionados à influência do 
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ambiente vizinho, ponto de articulação precedente: labial ou dorsal e, igualmente, 

todos são explicados pelo modelo da Geometria de Traços como operações de ligação 

ao desligamento de linhas de associação. 

v) Coocorrência de traços  

O que se pode concluir é que a coocorrência de determinados traços, num mesmo 

segmento, faz com que o grau de dificuldade, complexidade, aumente ou diminua. Por 

exemplo,  considerando-se os traços marcados para vogal,  encontrados nos dados,   

constata-se  que a presença do traço [-ATR] na matriz da vogal /a/ não faz com que ela 

seja considerada complexa para a criança, porém, a presença desse mesmo traço em 

conjunto com [-baixo], [-alto] faz com que /E/ e /ç/ se tornem mais complexos do que 

/a/. Levando em conta a proposta de Clements & Hume (1995) a coocorrência de 

[coronal]/ [+ab3] a torna mais complexa do que a coocorrência [labial, dorsal]/[+ab3]. 

vi) Traços marcados para vogais 

Foi possível constatar que os traços [- baixo], [-alto], [+arredondado] e [- posterior] 

mostraram-se marcados para todas as vogais. Já o traço [-ATR] mostrou-se marcado 

para as vogais médias baixas, como se vê em 6.2. 

vii) Dados longitudinais  x dados transversais 

O trabalho com dados transversais mostra seu valor ao permitir maior distribuição de 

dados e refletir  o sistema vocálico momentâneo das crianças estudadas, permitindo, 

por agregar um maior número de crianças, que se façam generalizações acerca da 

aquisição do sistema vocálico como um todo. Todavia, a análise demonstrou que 

trabalhar com dados longitudinais é mais vantajoso porque a)  obtêm-se registros de 

fala mais espontâneos, maiores e, assim, mais confiáveis da representação do sistema 

da criança como um todo, devido à intimidade estabelecida entre entrevistado-

entrevistador; b)  há a possibilidade de ter-se uma visão real da continuidade  do 

processo individual de aquisição, fato este que está ausente no estudo transversal; c)  

verificam-se diferenças individuais  no  sistema fonológico específico de cada sujeito. 

Um exemplo é o sistema de Ana - que apresenta substituição sistemática da vogal 

/ç/→[a], enquanto /ç/ não fazia parte de seu inventário.  

viii) Processo de neutralização  
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De acordo com os resultados estatísticos descritos anteriormente (seção  4.4), foi 

possível verificar que as crianças, a exemplo do que ocorre na fala adulta do dialeto da 

região, também aplicam a regra de neutralização nas posições átonas e, em especial, na 

posição postônica, ao aintigirem a idade de 1:6. Essa afirmação é possível ser feita por 

considerar-se que a criança reestrutura seu léxico, passando a incluir as vogais /e, o/ na 

subjacência e, portanto, está aplicando a regra, embora tenha a maioria dos  inputs com 

as vogais /i, u/, respectivamente. 

ix) Construção gradual do sistema vocálico baseado no modelo teórico da 

Geometria de Traços proposta por Clements & Hume (1995) 

É possível defender-se, com base nos dados aqui apresentados, que a criança vai 

acrescentando complexidade ao seu sistema vocálico ao permitir que segmentos 

considerados mais marcados entrem em seu sistema, em determinado estágio. Assim, 

pode-se supor que a criança possui várias gramáticas, cada uma adequada ao seu 

momento, até atingir a gramática do adulto, fase final do processo de aquisição da 

linguagem.   O desenvolvimento fonológico, sob essa perspectiva, conforme 

Hernandorena (1996, p. 68) passa a ser visto como a "montagem  gradual da estrutura 

que caracteriza os sons da língua através da ligação  sucessiva de tiers".  

 Assim, a partir da análise dos dados aqui tratados, foi possível verificar a pertinência 

do emprego do modelo teórico  da Geometria de Traços, com maior poder de 

explanação dos estágios de aquisição, sem que seja necessária qualquer alteração 

formal na proposta e sendo a opcionalidade entre /i/ ou /u/, /e/ ou /o/  e /E/ ou /ç/ 

explicada pela aquisição de linhas de associação responsáveis por determinadas 

configurações de traços, como pode ser visto em 6.4. 
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 Outros achados 

 

Além das conclusões relacionadas diretamente aos objetivos e hipóteses do presente 

trabalho, outras  foram emergindo. 

A primeira que deve ser referida é quanto à afirmação que se tem na literatura de que, 

por volta dos dois anos e meio ou três anos de idade, a criança já tem o sistema vocálico da 

língua totalmente adquirido (TEMPLIN, 1957). Poder-se-ia dizer, com o apoio dos resultados 

aqui encontrados, que essa aquisição está concluída no PB entre um ano e dez meses e um ano 

e onze meses.  

A segunda é que o desenvolvimento fonológico não é linear. Nenhuma das crianças 

aqui estudas apresentou  linearidade no desenvolvimento, como podem confirmar os gráficos 

na seção 4 e 5.  Ficaram evidenciadas regressões, ainda que não siginificativas 

estatisticamente, nas faixas de 1:6, 1:9 e 1:11. 

A terceira tem relação com os intervalos entre entrevistas. Sabe-se que, durante o 

processo de aquisição da fonologia,  é raro um sistema ficar  um  ou dois meses sem  

apresentar mudanças. Por essa razão, a maioria dos trabalhos em  aquisição fonológica 

utilizam o intervalo de 30 dias. Ficou constatado aqui que, ao lidar-se com sistemas tão 

iniciais quanto a idade de um a dois anos, intervalos menores são capazes de mostrar com 

mais clareza  o aspecto da construção gradual;  veja-se, por exemplo, o acréscimo de vogal 

dentro de mesmo mês para a informante Gabi (quadro 6). 

A quarta está relacionada com a importância de se  considerar a variação individual. 

Veja-se, por exemplo, o sistema fonológico de Bruno, que até 1:7,29 ainda não tinha inserido 

em seu sistema as vogais /ç/ e /E/, embora apresente um desenvolvimento fonológico 

considerado nornal.  
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Novos horizontes 

 

Há que se considerar, em trabalhos posteriores, a possibilidade de se  coletarem dados 

com algum instrumento que viabilize a ocorrência dos sons que se está estudando, a fim de 

evitar, por exemplo, que determinada vogal, como no caso deste estudo, não seja incluída no 

inventário fonológico devido à falta de possibilidade de ocorrência. 

Uma melhor compreensão da aquisição normal das vogais será capaz de contribuir no 

estabelecimento de alvos para a terapia de desvios como também  fornecer recursos para a 

intervenção.  

Finalizando, é pertinente referir que análises fonológicas de dados de crianças são  

válidas, pois podem dar suporte a teorias fonológicas, validando-as ou complementando-as. 
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